Nagekomen post
In 1984 vroeg de PTT kunstenaar Jan Bons
een aantal postzegels te ontwerpen voor
de veertigjarige herdenking van de
Bevrijding in 1985. Voor zijn 60-cent zegel
wilde hij een uitspraak van een van de
aartsvaders van het anarchisme, Michael
Bakoenin gebruiken: ‘Ik ben pas werkelijk vrij als alle mensen om mij heen ook
vrij zijn’.
De PTT wees het ontwerp af. Anarchisten op postzegels, het is geen voor de hand
liggende combinatie. De uitgifte van postzegels is immers van oudsher een
staatsaangelegenheid en anarchisten zijn tegenstanders van iedere staatsvorm.
Helemaal wereldvreemd is het verschijnsel toch niet.
Jan Bons had voor zijn ontwerp nog wel advies gevraagd aan historicus en
Bakoenin-deskundige Arthur Lehning over de juistheid van de uitspraak. De
beoordelingscommissie van de PTT had echter alleen maar negatief commentaar
op de zegels van Bons, ook op het feit dat een uitspraak van een anarchist was
gebruikt. Na veel geharrewar en nieuwe ontwerpen die opnieuw werden
afgewezen, was Bons het zat en gaf hij de opdracht terug. Een velletje van de
door Bons ontworpen zegels verscheen later als bijlage in een brochure over de
affaire.
Vredesduif
Op Nederlandse postzegels zijn geen
anarchisten afgebeeld. Wel ontwierp
kunstenaar Chris Lebeau (1878-1945),
overtuigd anarchist, in de jaren dertig een
telkens herdrukte reeks zegels die ook
meerdere malen werd uitgebreid. Op een
gekleurde ondergrond plaatste hij een
witte vredesduif, met het aangezicht naar
de kijker, op het buikje van de duif
oplopende frankeringen: een halve cent,
één cent, anderhalve cent, twee cent etc.
Ook ontwierp hij nog enkele luchtpostzegels. Hij weigerde echter zegels met de

koningin te ontwerpen. Lebeau ontwierp batikdoeken, tafelkleden, lampen, glasin-loodramen, maar ook tapijten, glaswerk en affiches in art-decostijl. Tijdens de
oorlog vervalste hij persoonsbewijzen. Hij stierf in het concentratiekamp Dachau.
Wrang is dat tijdens de oorlog de bezetter, bij gebrek aan nieuwe postzegels,
reeds gedrukte vellen van Lebeau’s zegels, overdrukte met een hakenkruis over
de vredesduif. Deze zegels zijn echter nooit in omloop gebracht.
Partijleiders
De meest voorkomende figuur op postzegels is het staatshoofd, of deze nu
gekozen is, of via erfopvolging, of dictatoriale weg op die plek terecht is gekomen.
Op zegels van dictatoriaal geregeerde landen zijn veelal heroïsche gebeurtenissen
uit de geschiedenis van het land afgebeeld. Zegels van het Libië onder Gadaffi en
van het Korea van de familie Kim zijn daar sprekende voorbeelden van. Dit soort
zegels zijn vooral een vorm van propaganda voor het regiem.
Ook in het vroegere communistische Oostblok was dat het geval, zoals in de DDR.
Daar verschenen in de jaren vijftig en zestig veel zegels met Marx, Engels en
Lenin en werden partijleiders Wilhelm Pieck en Walter Ulbricht vaak prominent
geportretteerd. Onder de leiding van Erich Honecker verminderde echter het
aantal zegels met Marx, Engels en Lenin.
Partijleiders verschenen ook steeds minder vaak op zegels. In die jaren verschoof
het beeld naar bloemen, vogels en vlinders, industriële producten en telkens weer
de Olympische Spelen, waar het land natuurlijk hoge ogen probeerde te gooien.
Volksopstand
De DDR eigende zich op zegels historische
personen en gebeurtenissen toe, hoewel
die op zich geen verbintenis hadden met
het land. Reeds overleden wetenschappers,
kunstenaars, schrijvers en filosofen werden
zonder probleem ingelijfd in de DDRideologie.
Communistische verzetsstrijders uit de
nazitijd waren tijdens de Koude Oorlog een
geliefd onderwerp op postzegels, bij
voorkeur wanneer deze geboren waren of
geleefd hadden op het toekomstige grondgebied van de DDR. Maar blijkbaar was
dat niet altijd nodig want ook verzetstrijdster Hannie Schaft werd door de DDR op

een zegel afgebeeld.
Zo kon de DDR ook honderd jaar na de spontane volksopstand van de Commune
van Parijs (1871), deze met vier zegels moeiteloos in de communistische
propaganda inlijven. Dat Karl Marx zich in enige bochten had moeten wringen om
de opstand van de Commune in zijn ‘wetenschappelijke theorie’ van het
communisme in te voeren, maakte het voor de DDR al een stuk makkelijker.
Franse Revolutie
In Frankrijk zijn nooit postzegels verschenen met de
Commune als onderwerp. Dit is een gevolg van de
ambivalente houding die de Franse staat altijd inneemt
ten opzichte van haar verleden. Aan de ene kant
probeert zij haar glorieuze verleden – als staat – met
prominente staatslieden en belangrijke momenten uit
haar geschiedenis in stand te houden, aan de andere
kant moet Frankrijk als voorvechtster van vrijheid,
gelijkheid en broederschap hoog in het vaandel
gehouden worden. Een lastige combinatie, zo
illustreert de uitgifte van enkele zegels daar.
Aan de Franse Revolutie als gebeurtenis heeft de Franse staat nooit een zegel
gewijd, al werden hoofdrolspelers Robespierre en Danton wel eens vereeuwigd.
Frankrijk publiceerde zegels met staatslieden als Napoleon I en Napoleon III en
veel historische monumenten als de Arc de Triomphe, het Élysée-paleis en het
Louvre. Presidenten als Mitterrand, Pompidou en De Gaulle en enkele sociaaldemocratische politici als Jean Jaures en Léon Blum zijn voor de eeuwigheid op
zegels vastgelegd. Zo ook de conservatieve politicus Adolphe Thiers, de ‘slachter
van de Commune’.
In de schemering van deze figuren staan sporadisch afgebeelde socialisten en
anarchisten, echter niet in die hoedanigheid. Pierre-Joseph Proudhon
(1809-1865), een der grondleggers van de anarchistische theorie, verscheen in
1948 op een zegel. Dit een serie ter herdenking van de revolutie van 1848, met
onder anderen portretten van Louis Blanc, Louis-Auguste Blanqui en Armand
Barbès. De rol van Proudhon tijdens die revolutie was overigens beperkt.

Commune van Parijs
Weliswaar is de bekendste deelnemer aan
de Parijse Commune, Louise Michel
(1830-1905), de ‘Rode Maagd’, in
Frankrijk op een postzegel afgebeeld,
maar niet vanwege haar rol tijdens die
opstand. Tijdens de Commune vocht ze op
de barricades en verzorgde ze gewonde
opstandelingen. Later was Michel actief als voorvechtster van vrouwenrechten en
organiseerde ze onderwijs voor kinderen uit arme milieus. Het Franse eerbetoon
aan haar is nogal beperkt, hoewel veel scholen naar haar vernoemd zijn. In Parijs
is geen straat die haar naam draagt, al is er in de Parijse wijk Levallois Perret,
niet ver van de begraafplaats waar haar graf te vinden is, een metrostation Louise
Michel. Op een postzegel uit 1986 krijgt haar portret het predicaat ‘Hommage
aux Femmes’ mee.
Voor een andere deelnemer aan de Commune geldt hetzelfde: Jules Vallès
(1832-1885). Namens het 15e Arrondissement werd hij gekozen in de Raad van de
Commune. De zegel die in 1982 verscheen met zijn beeltenis, herdenkt alleen zijn
150 e geboortedag en eert hem als schrijver en journalist, niet als betrokkene bij
de Commune.
Protestsongs
Anders ging het in Zweden, waar de posterijen in 1980 de syndicalistische
vakbondsstrijder, folkzanger en schrijver van tientallen protestsongs, Joe Hill
(1879-1915) herdachten. De zegel heeft als toevoeging: ‘We’ll have freedom, love
and health, When the grand red flag is
flying, In the Workers’ Commonwealth.’
De oorspronkelijk in Zweden geboren Hill
werd het boegbeeld van de vakbond
Industrial Workers of the World (IWW).
Met zijn venijnige songs, die opriepen tot
een arbeidersrevolutie, was hij een doorn
in het oog van mijnbazen en
fabriekseigenaren. Toen hij na een
roofoverval gearresteerd werd – waarvan
nooit duidelijk is geworden of hij die pleegde – leek het een uitgelezen kans de
populaire zanger de mond te snoeren. Na een dubieus proces werd hij in 1915 in

Utah geëxecuteerd.
Verzamelaars
In zijn algemeenheid is de politieke overtuiging van anarchisten vrijwel nooit een
reden om hun portret op een zegel te plaatsen, maar spelen andere redenen een
rol om naam en persoon te vereeuwigen.
Mexico staat niet bekend als een
gedecentraliseerde, optimaal democratische staat.
Toch beweert de regering nog steeds te handelen
vanuit het gedachtegoed van Emiliano Zapata, de
anarchistische boerenleider die tijdens de
Mexicaanse Revolutie (1910-1920) streed voor
landhervormingen. Het uitbrengen van zegels met
Zapata heeft dan ook slechts een
propagandistische waarde.
De reden waarom Micronesië, een eilandenstaat in
de Stille Zuidzee, Sacco en Vanzetti – twee
onschuldig in de Verenigde Staten in 1927 ter dood
veroordeelde Italiaanse anarchisten – op een zegel plaatste, blijft echter nogal
duister. Want zelfs voor verzamelaars is de waarde van dit soort zegels vrijwel
nihil.

