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Lange tijd was de aandacht voor de 
band tussen recht en beeld of tus-
sen recht en kunst vooral een ge-
legenheidszaak. Naar aanleiding 
van een herdenking of verjaar-
dag werd vaak een tentoonstel-
ling met bijbehorende catalogus 
gemaakt en daarbij werkten juris-

ten, rechtshistorici en kunsthistorici samen. Deze rijk geïllustreerde uitgave over 
de meest uiteenlopende aspecten van ons rechtshistorisch verleden laat zien dat 
er veel is veranderd. In Rechtsgeschiedenis in beeld staan de rechtsiconografi e en de 
rechtsiconologie centraal. Vijftien bijdragen geven de resultaten weer van speur-
tochten vanuit verschillende disciplines naar de relaties tussen recht en kunst. Die 
ontdekkingstocht leidt tot pareltjes van rechtscultuur.
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Jan Smits

Juridische filatelie
De verbeelding van recht en jurist op postzegels

1  Inleiding

In de loop der geschiedenis zijn het recht en zijn beoefenaars op vele manieren verbeeld. 
Het stereotype beeld van Vrouwe Justitia met weegschaal, zwaard en blinddoek, zoals dat 
ons is overgeleverd uit de Renaissance,1 is inmiddels sterk gedateerd en slechts één van de 
mogelijke manieren om recht te visualiseren. Terecht staat de vraag hoe juristen en recht 
in artistieke uitingen worden verbeeld dan ook in toenemende mate in de belangstelling.2 
Zo doemt een beeld van recht niet alleen op in literatuur,3 architectuur4 en schilderkunst,5 
maar ook in stripboeken,6 films7 en muziek.8

Eén wijze van verbeelding van recht is echter tot nu toe onderbelicht gebleven: de ico-
nografie (beschrijving) en iconologie (interpretatie) van juridische afbeeldingen op post-
zegels. Dat is jammer omdat postzegels bij uitstek de veraanschouwelijking zijn van hoe 
een land zichzelf ziet en hoe het zich wenst te verkopen aan de buitenwereld. Postzegels 
zijn daarom wel gekwalificeerd als ‘papieren ambassadeurs’.9 Zij zijn niet alleen beta-
lingsbewijs, maar zij creëren ook een door de uitgevende staat gewenst imago voor zo-
wel de eigen bevolking als voor het buitenland. Zo toont Brunn mooi aan hoe de na het 
uiteenvallen van de Sovjet-Unie nieuw gecreëerde staten opvallend veel postzegels met 
vlaggen, kaarten en politieke symbolen het licht deden zien.10 Postzegels, die vaak in een 

1  Voor een schets van de intellectuele geschiedenis van Vrouwe Justitia: J. Resnik en D.E. Curtis, ‘Representing Justice: 
From Renaissance Iconography to Twenty-First-Century Courthouses’, in: Proceedings of the American Philosophical Society 151 
(2007), 139-183.
2  Zie o.a. M.A. Moelands en J.Th. de Smidt (red.), Weegschaal en zwaard: de verbeelding van recht en gerechtigheid in Nederland, 
Den Haag, z.j. [1999]; R. Jacob, Images de la justice, Parijs, 1994; C. Douzinas en L. Nead (red.), Law and the Image, Chicago, 
1999; J. Resnik en D.E. Curtis, Representing justice: invention, controversy, and rights in city-states and democratic courtrooms, New 
Haven, 2011; U. Fleckner, M. Warnke en H. Ziegler (red.), Handbuch der politischen Ikonographie, München, 2011 en A. Kérchy, 
G.E. Szönyi en A. Kiss (red.), The iconology of law and order (legal and cosmic), Szeged, 2012.
3  Zie voor één uit velen: R. Weisberg, Poethics: Toward a Literary Jurisprudence, New York, 1992.
4  Zie bv. R.L. Floor, Architectuur van het recht: Nederlandse justitiegebouwen 1870-1914, Zutphen 2012, gerecenseerd door M. 
van Stiphout verder in dit nummer.
5  Bv. W. Pleister en W. Schild, Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen Kunst, Keulen, 1988 en N.I. Meyers, ‘Painting 
the Law’, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, 1996, 396-406.
6  Zie de bijzondere aflevering van Law Text Culture, 2012, afl. 1, gewijd aan ‘Justice Framed: Law in Comics and Graphic Novels’.
7  S. Greenfield, G. Osborn en P. Robson (red.), Film and the Law: The Cinema of Justice, Oxford, 2010.
8  Zie bv. J.M. Smits, A. Ernst, S. Iseger en N. Riaz, ‘If You Shoot My Dog, I‘ma Kill Yo’ Cat: An Enquiry into the Principles 
of Hip-Hop Law’, Ars Aequi, 2013, 99-108 en de bijdrage van J.E. Spruit aan deze aflevering van Pro Memorie.
9  D. Altman, Paper ambassadors: the politics of stamps, North Ryde, 1991, in het bijzonder 3: ‘ideological and cultural artifacts 
and a means for governments to both promote certain images at home and abroad and increase revenue’.
10 S.D. Brunn, ‘Stamps as iconography: Celebrating the independence of new European and Central Asian states’, 
GeoJournal, (2000, 315-323.

15667146.pinn.PM20142.indb   146 09-12-14   11:12



Juridische filatelie Pro Memorie 16.2 (2014)  147

oplage van tientallen miljoenen exemplaren worden uitgegeven, hebben een duidelijke 
waarde als propagandamateriaal. Zij zijn, met andere woorden, een middel van (non-
verbale) communicatie.11 Indien Frankrijk bijvoorbeeld een disproportioneel groot aan-
tal postzegels wijdt aan de herdenking van de (totstandkoming van de) Verklaring van de 
Rechten van de Mens en de Burger (1789), zegt dat iets over de waarde die dat land ook nu nog 
hecht aan dit document, net zoals de grote aandacht voor burgerrechten in de VS wordt 
weerspiegeld in het uitgiftebeleid van de Amerikaanse posterijen.

Het doel van deze bijdrage is om na te gaan hoe recht en juristen op postzegels worden 
verbeeld. De afbeeldingen worden daarbij beschouwd als uitingen van de identiteit en het 
zelfbeeld van een land.12 Verondersteld wordt daarmee dat postzegels alleen kunnen wor-
den begrepen in de context van het tijdstip en het land van uitgifte. Dit maakt het verza-
melen van ‘juridische postzegels’13 tot méér dan een zonderlinge liefhebberij: het biedt 
inzicht in hoe een staat de rol van het recht op een bepaald moment ziet. Daarmee past 
de studie van afbeeldingen op juridische zegels (wellicht ‘juridische filatelie’ te noemen) 
duidelijk binnen de ‘Recht en literatuur’- en ‘Recht en populaire cultuur’-beweging.14 
Zoals literatuur, muziek en films ons kunnen laten zien hoe recht door respectievelijk 
schrijvers, musici en regisseurs wordt beschouwd, kunnen postzegels bijdragen aan een 
beter begrip van hoe de staat (of de ontwerper van de zegel) het recht en de jurist ziet.

2  Juridische postzegels: een ruime definitie

In deze bijdrage wordt het begrip ‘juridische postzegel’ ruim opgevat. Ik versta er elke ze-
gel onder die op enigerlei manier een juridisch relevante afbeelding toont. Dat kan een 
portret van een jurist zijn, een afbeelding van een gerechtsgebouw, de verbeelding van 
een grondwet of andere wet, of een verwijzing naar een verdrag of naar mensenrechten. 
Afbeeldingen van staatsinstellingen en herdenkingen van de stichting van een staat of 
van Europese eenwording vat ik er doorgaans niet onder, tenzij de zegel uitdrukkelijk ver-
wijst naar een juridisch document (zoals het Verdrag van Rome). Ook postzegels van filo-
sofen die weliswaar tevens over het recht schreven, maar toch vooral bekend zijn vanwege 
hun algemenere geschriften (zoals Montesquieu, Kant en Marx) worden buiten beschou-
wing gelaten. Dat geldt ook voor persoonlijkheden die wel jurist waren, maar niet om die 
reden worden geëerd (bijvoorbeeld Goethe, Thorbecke, De Savornin Lohman en Buceri-
us). Deze grove afbakening laat uiteraard nog veel ruimte voor interpretatie. Het precie-

11 A. Wagner en M. Bozzo-Rey, ‘French Commemorative Postage Stamps as a Means of Legal Culture and Memory’, in: 
A. Wagner en R.K. Sherwin (red.), Law, Culture and Visual Studies, Dordrecht, 2014, 307-312: postzegels zijn ‘bearers of memory 
and indentity’.
12 Zie voor een onderbouwing van dit semiotisch perspectief L.H. Hoek, ‘Timbres-poste et intermédialité: sémiotique 
des rapports texte/image’, Protée, 2002, afl. 2, 33-44.
13 Zie J.M. Smits, ‘De “juridische” postzegel’, Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 1995, 802-803.
14 Zie voor een overzicht M. Freeman (red.), Law and Popular Culture, Oxford, 2005.
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ze aantal juridische zegels dat ooit is uit-
gegeven, is niet te bepalen. Om toch een 
idee te geven: mijn eigen (per definitie in-
complete) verzameling omvat 650 zegels, 
waarvan ongeveer de helft uit Europese 
landen afkomstig is.15 In Nederland wer-
den ongeveer 40 juridisch relevante zegels 
uitgegeven, in België 25.16

Wie alle juridisch relevante postzegels 
bekijkt, ontdekt thema’s die veel landen 
gemeenschappelijk hebben. Sinds zegels 
niet langer alleen een beeltenis bevatten 

van het staatshoofd, een getal of het nationale wapen17 – dat begon in België in 1894 met 
een zegel van de Wereldtentoonstelling van Antwerpen en in 1906 in Nederland met ze-
gels gewijd aan de Amsterdamsche Vereeniging tot bestrijding der tuberculose en aan 
Michiel de Ruyter – duurde het even voordat juridische motieven verschenen. De eer-
ste juridisch relevante postzegel in Nederland was de zomerzegel die in 1947 werd ge-
wijd aan Hugo de Groot.18 In België was dat een zegel ter viering van de tiende verjaardag 
(1958) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Naast deze beide onder-
werpen – grote juristen en fundamentele rechten – kunnen nog enkele andere thema’s 
worden geïdentificeerd. Dit zijn in de derde plaats (grond)wetten (inclusief codificaties) 
en verdragen en in de vierde plaats gerechtsgebouwen. Ten slotte is er een categorie ‘ove-
rige’, waarin onder meer zegels gewijd aan juridische faculteiten zijn ondergebracht. In 
het navolgende wordt voor elk van deze vijf thema’s nagegaan hoe zij zijn gevisualiseerd. 
Een keuze uit de veelheid aan mogelijke zegels is daarbij onvermijdelijk. Gelet op het the-
ma van deze uitgave is enige nadruk gelegd op rechtshistorisch relevante afbeeldingen.

3  Grote juristen

Het is niet moeilijk om de canon der Europese rechtswetenschap deels vast te stellen 
aan de hand van in de loop van de afgelopen eeuw uitgegeven postzegels. In die canon 

15 Dit betekent niet dat in Europa meer juridisch relevante zegels worden uitgegeven, wel dat ik mij vooral richt op 
Europese zegels.
16 Alle Nederlandse en Belgische zegels zijn te vinden in resp. Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren, Speciale 
Catalogus van de postzegels van Nederland en Overzeese rijksdelen, 73ste editie, Den Haag, 2014 en in Belgische Beroepskamer van 
Postzegelhandelaren, Officiële Postzegelcatalogus België, 59ste uitgave, Brussel, 2014. Goede overzichten op internet zijn http://
www.postbeeld.com/nl/fsc/home en www.belgianstamps.eu.
17 Vgl. J.J. Havelaar, Port betaald. Een cultuurgeschiedenis van de eerste Nederlandse postzegel 1852-2002, Zutphen, 2002.
18 Overigens geeft Nederlands sinds 1934 speciale postzegels uit voor gebruik door het Permanent Hof van Internationale 
Justitie (later het Internationaal Gerechtshof ) in Den Haag. Deze dienstzegels toonden in de loop der tijd vaak een 
afbeelding van het Vredespaleis. Een korte geschiedenis van deze zegels is te vinden via www.postzegelontwerpen.nl.

Hugo de Groot op de eerste 
‘juridische postzegel’, 1947.

De eerste Belgische ‘juridi-
sche postzegel’, 1958.
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horen immers in elk geval thuis: Justinianus, Hugo de Groot en Friedrich Carl von Sa-
vigny. Zij zijn allen bedeeld met een postzegel. Keizer Justinianus (482-565) en zijn op-
tekening van het Romeinse recht werden niet alleen verbeeld op de plekken waar men 
dat wellicht zou verwachten, namelijk in Libanon (1967), Griekenland (1968) en Mace-
donië (2011), maar ook in Mexico (1972). De Libanese zegel verwijst direct naar de bij-
drage die de rechtsschool van Beiroet geleverd heeft aan de Europese rechtswetenschap 
door Justinianus visueel in het midden van een kaart van het Oost-Romeinse rijk te plaat-
sen met daarbij de tekst ‘Beyrouth mère des lois’.19 De zegel was alleen bestemd voor lucht-
post en daarmee een uitstekend middel om het imago van Libanon als bakermat der be-
schaving uit te dragen. De recente Macedonische zegel 
kan ook in dit licht worden beschouwd. Zoals ook uit an-
dere zegels blijkt, is het uitgiftebeleid van de jonge re-
publiek Macedonië (1991) er op gericht om zowel het 
grootse verleden als de moderne toekomst van het land 
te benadrukken. Het herdopen van de juridische facul-
teit in Skopje in de Facultas Iuridica Iustinianus Primus (in 
2001) – Justinianus zou immers geboren zijn in Zeleniko-
vo nabij Skopje – en het tien jaar later uitgeven van een ze-
gel om dat te gedenken, dragen duidelijk bij aan dat doel.

Voor zover mij bekend zijn wereldwijd vijf officiële ze-
gels uitgegeven gewijd aan Hugo de Groot (1583-1645). In 
Nederland zijn dat, naast de al genoemde zegel uit 1947, 
een zegel ter gelegenheid van zijn vierhonderdste ge-
boortedag – met boekenkist – en recent een zegel als deel 
van een velletje bij de viering van honderd jaar Vredes-
paleis in 2013.20 Die laatste zegel is gebaseerd op het be-
kende portret door M.J. van Mierevelt. Dat kan niet wor-
den gezegd van de postzegel die Roemenië in 1983 uitgaf 

19 De zegel is er één in een reeks van drie, alle gewijd aan Justinianus.
20 In 1925 gaven de Nederlandse posterijen ook een geïllustreerde briefkaart uit met een portret van Grotius.

‘Beyrouth mère des lois’ uit Liba-
non, 1967.

Een Macedonisch eerbewijs aan Justinianus, 2001.

Honderd jaar Vredespaleis met een 
afbeelding van Hugo de Groot, 
2013.

Hugo de Groot en de boekenkist, 
1983.
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en die een fantasie-afbeelding van Gro-
tius toont. Aardig zijn ook de twee per-
soonlijke (niet officiële) postzegels die 
in 2007 werden ontworpen door Studio 
Dumbar in het kader van de Canon van 
Nederland. Deze bevestigen het traditi-
onele beeld van Grotius, waar we hem 
op één van de zegels in de onafscheide-
lijke boekenkist zien plaatsnemen. Zeer 
kleurrijk zijn de verschillende eerste-
dagenveloppen die Frankrijk uitgaf toen 
het in 1963 een zegel aan de Nederland-

se jurist wijdde als deel van de serie ‘Cinq grands hommes des pays de la C.E.E.’ Op één 
van de enveloppen zien we Grotius op een bootje op de rivier bij Gorinchem weder-
om uit de boekenkist klauteren.21 De zegel zelf toont De Groot tegen de achtergrond 
van het Vredespaleis en de Nieuwe Kerk in Delft, waar hij zijn laatste rustplaats vond.

Ook hoogleraar en pandektist Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) werd bedacht 
met een zegel. De stad Berlijn eerde hem in 1957 in de serie ‘Berühmte Männer aus der Ge-
schichte Berlins’ met een zegel naar het bekende portret dat Franz Krüger van hem maakte. 
Dat gebeurde, volgens de toelichting op de eerstedagenvelop, puur vanwege zijn weten-

21 Dezelfde afbeelding werd later ook gebruikt voor de eerstedagenvelop van de Nederlandse zegel uit 1983.

Hugo de Groot.

Eerstedagenvelop uit Frankrijk gewijd aan Hugo de Groot, 1963.

De Duitse rechtshistoricus 
F.C. von Savigny, 1957.
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schappelijke verdiensten. Dat is een eer die maar weinig juristen ten deel valt en die be-
perkt lijkt tot het Duitse taalgebied. De enige andere voorbeelden die ik ken zijn de Oos-
tenrijkse postzegel van de rechtsfilosoof Hans Kelsen (1881-1973) en de zegels die zowel 
de DDR (1950) als (West-)Berlijn (1958) uitgaven van Theodor Mommsen (1807-1903) – 
maar die was veel méér dan jurist alleen.

Dat rechtswetenschappers nu juist in het Duitse taalgebied met een zegel werden ge-
eerd past uiteraard in het klassieke beeld dat, van de judges, legislators and professors,22 in de 
Romano-Germaanse rechtsfamilie de laatste het meeste prestige hebben. Als dat juist is, 
zouden er in de common law-wereld relatief meer zegels gewijd aan rechters moeten ver-
schijnen en zou in Romano-Franse rechtsstelsels meer aandacht moeten bestaan voor de 
wetgever. Dit vermoeden blijkt inderdaad juist.

Dat blijkt in elk geval uit het Amerikaanse uitgiftebeleid. Zijn de Verenigde Staten so-
wieso al koploper als het gaat om het aantal juridisch relevante zegels (ik tel er ongeveer 
75), een fors aantal van die zegels bevat afbeeldingen van rechters. Al in 1903 verscheen 
een zegel met daarop de beeltenis van de beroemde opperrechter John Marshall.23 Later 
volgden zegels van onder meer rechters in het Hooggerechtshof John Jay (1958), Oliver 
Wendell Holmes (1968), Hugo L. Black (1986), Earl Warren (1992) en Thurgood Marshall 
(2003). De laatste werd in 1967 niet alleen de eerste Afro-Amerikaanse rechter in het Hof, 
maar hij won als advocaat ook de beroemde zaak Brown v. Board of Education (1953), waarin 

22 R.C. Van Caenegem, Judges, Legislators and Professors, Cambridge, 1987.
23 Ook in 1955 en 1990 verschenen zegels gewijd aan Marshall.

Eerstedagenvelop ter ere van Thurgood Marshall, 2003.
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rassensegregatie op scholen werd verboden. De eerstedag-
envelop toont een fraaie combinatie met een zegel gewijd 
aan die beslissing.24 Een Engelse zegel met de beeltenis van 
een rechter is mij niet bekend.

Intussen wordt het zojuist geuite vermoeden ook beves-
tigd indien men kijkt naar de postzegels die door Frankrijk, 
België en Nederland zijn uitgegeven. Het uitgiftebeleid in 
die landen past in die zin in de Romano-Franse traditie dat 
de nadruk ligt op de activiteiten van de wetgever. Veel zegels 

zijn gewijd aan (grond)wetten en verdragen. Voor zover juristen worden afgebeeld, gaat 
het eerder om ontwerpers van wetten dan om rechters. Zo verscheen in Nederland een 
zegel gewijd aan E.M. Meijers (1880-1954), de oorspronkelijke ontwerper van het nieuw 
Burgerlijk Wetboek. De zegel verscheen bij de invoering van Boek 1 van het nieuw BW in 
1970 en dat was dus meer de aanleiding dan dat Meijers’ zelfstandige betekenis als we-
tenschapper werd geëerd. De zegel is simpel gehouden: hij bevat 
een eenvoudige foto van de Leidse hoogleraar. Ook Zwitserland 
plaatste een codificator op een zegel: Eugen Huber (1849-1923), 
ontwerper van het Zivilgesetzbuch, werd al in 1932 vereeuwigd.25 In 
Zuid-Amerika zijn dat soort eerbewijzen ook gebruikelijk, maar 
Frankrijk spant hier uiteraard de kroon. Een zegel uit 1973 toont 
Napoleon en Portalis als ontwerpers van de Code Civil. De eerste-
dagenvelop van de zegel ter gelegenheid van het 200-jarig be-
staan van het Franse wetboek (2004) toont alleen Napoleon.

Hiermee is het arsenaal aan juristen uiteraard niet uitgeput. In 
de afgelopen vijftig jaar zijn zegels verschenen gewijd aan zulke 

uiteenlopende persoonlijkheden als de eerste Belgische ju-
riste Marie Popelin (België), Nobelprijswinnaar T.M.C. As-
ser (Nederland), lid van de Grote Raad van Mechelen Je-
roen van Busleyden (Luxemburg), maffiajagers Giovanni 
Falcone en Paolo Borsellino (Italië), minister van justitie 
Gavril Derzhavin (Rusland) en schrijver van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens John P. Humphrey 
(Canada).

24 De zegel is uit 1999. Een tweede Amerikaanse zegel gewijd aan Brown v. Board of Education verscheen in 2005 als deel 
van tien zegels gewijd aan de burgerrechten-beweging.
25 Zie over Zwitserse juristen op postzegels ook R. Pfäffli en D. Byland, ‘Juristen und Philatelisten’, Schweizer Briefmarken 
Zeitung, 2013, 138-139.

Napoleon en Portalis als ontwer-
pers van de Code Civil, 2004.

E.M. Meijers en het Nieuw Bur-
gerlijk Wetboek, 1970.

De Zwitserse codificator 
Eugen Huber, 1932.
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4  Grondwetten, codificaties, wetten en verdragen

Veel meer dan de zojuist besproken zegels van juristen bieden ju-
ridische documenten ruimte voor creatieve verbeelding. Waar ju-
ristenportretten op postzegels doorgaans beperkt blijven tot een 
portret of weergave van een schilderij, is het bij (de herdenking 
van de totstandkoming van) grondwetten, codificaties en wet-
ten aan de ontwerper om te bepalen wat precies wordt getoond: 
de glorieuze totstandkoming van het document, een wetsartikel, 
het effect van de wet op de samenleving of nog iets anders.

De totstandkoming van de grondwet is waarschijnlijk het 
meest populaire onderwerp op juridisch relevante postzegels. 
Dat wekt weinig verbazing: de grondwet is bij uitstek een docu-
ment waarmee naar een nationa-

le identiteit kan worden verwezen. Voor zover postzegels 
inderdaad ‘papieren ambassadeurs’ zijn, blijkt dit voor-
al hier. Intussen is de variëteit groot in de wijze waarop de 
grondwet in verschillende landen en op verschillende tijd-
stippen wordt gerepresenteerd. Ook het inzicht in welke 
grondwet precies moet worden vereeuwigd, kan per perio-
de verschillen. Zo werd in Nederland in 1948 een sobere ze-
gel uitgegeven ter viering van de honderdste verjaardag van 
de Grondwet van 1848, strikt genomen enkel een herzie-
ning van de bestaande grondwet van 1815. De zegel toont 
het Paleis Kneuterdijk, alwaar de Grondwetscommissie 
onder leiding van Thorbecke vergaderde. In 1998 werd 150 
jaar Grondwet gevierd met een zegel waarop het stand-
beeld van Thorbecke in Amsterdam is afgebeeld. In 2014 
werd dan eindelijk de totstandkoming van de eerste grond-
wet van het Koninkrijk der Nederlanden (1814) gevierd met 
twee zegels die de woorden weergeven die respectievelijk 
Koning Willem I en Koning Willem-Alexander bij hun in-
huldiging over de grondwet spraken.

In het algemeen geldt dat hoe verder weg we gaan van 
Nederland en België, hoe uitbundiger de wijze is waarop 
de grondwet wordt gevisualiseerd. Een goed voorbeeld is 
de zegel die Rusland in 2013 uitgaf om de twintigste ver-
jaardag van de grondwet te vieren. De zegel toont artikel 1 
tegen de achtergrond van het Kremlin en is vormgegeven 
in de kleuren van de Russische vlag. Onderaan is een uit-

Honderd jaar Grondwet 
van 1848, 1948.

Thorbecke en 150 jaar Grondwet, 
1998.

De koningen Willem I en Willem-
Alexander, 2014.

Twintig jaar Grondwet in Rus-
land, 2013.
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Grondwetszegel uit Zuid-Afrika, 
2011.

Grondwetszegel uit Dene-
marken, 1999.

De ondertekening van de Grond-
wet in Afghanistan, 1965. 

Grondwetszegel uit Duitsland.

200 jaar Grondwet in de Verenig-
de Staten.

Honderd jaar Wetboek van Straf-
recht, 1986.

Nog een zegel gewijd aan het 
Nieuw Burgerlijk Wetboek, 1992.

Honderd jaar Zivilgesetzbuch in 
Zwitserland, 2012.

Vijftig jaar EEG-Verdrag op een 
Duits zegel, 2007.

Vijftig jaar EEG-Verdrag op een 
Frans zegel, 2007. 
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spraak van President Poetin te vinden. Ook in Zuid-Amerika en Afrika zijn grondwetsze-
gels niet zelden groots en meeslepend. Opvallend sober is de Zuid-Afrikaanse zegel uit 
2011 met enkel de preambule van de grondwet (maar het is dan ook slechts één van de 
vele zegels die in Zuid-Afrika aan de grondwet werden gewijd). Misschien nog soberder, 
maar daarmee mogelijk effectiever in het overbrengen van de boodschap hoe belangrijk 
het document is, is de Deense zegel uit 1999, die enkel de letter ‘g’ en het paragraafteken 
bevat. Landen met een meer recente grondwet plegen doorgaans het ‘constitutionele mo-
ment’26 te vangen. Een fraai voorbeeld daarvan is een zegel uit 1965, die de ondertekening 
van de grondwet van Afghanistan toont (overigens de eerste noch de laatste grondwet van 
dat land).

Een bijzondere plaats wordt ingenomen door zegels die wetsartikelen reproduceren. 
Daarmee wordt veraanschouwelijkt welk artikel kennelijk als het meest kenmerkende 
van een wet wordt beschouwd. Het wekt weinig verbazing dat artikel 1, lid 1 van de Duit-
se grondwet maar liefst twee keer op een zegel is afgebeeld: het bevat het gebod voor de 
staat om de menselijke waardigheid te eerbiedigen.27 Een mooie serie van vijf zegels ver-
scheen ook in de VS bij het tweehonderdjarig jubileum van de grondwet: samen laten zij 
de tekst van de preambule zien.28 Maar ook bepalingen uit andere wetten komen voor. Zo 
reproduceerde Nederland bij het honderdjarig bestaan van het Wetboek van Strafrecht 
in 1986 artikel 1 van dat wetboek, waarin het legaliteitsbeginsel is neergelegd. En toen in 
1992 het centrale deel van het nieuw BW werd ingevoerd, werden artikelen 3:12 (redelijk-
heid en billijkheid) en 6:162 (onrechtmatige daad) gereproduceerd. Dat gebeurde in een 
wel zeer kleine letter, maar gelukkig zijn de bepalingen beter leesbaar op de eerstedag-
envelop waarop ze ook zijn afgedrukt. De redelijkheid en billijkheid is overigens in trek 
want ook de Zwitserse posterijen plaatsten het beginsel in 2012 op een zegel bij het hon-
derdjarig bestaan van het Zivilgesetzbuch. De Franse en Duitse zegels ter herdenking van 
respectievelijk de invoering van de Code Civil (2004) en het BGB (2000) bevatten wel de af-
beelding van het wetboek, maar visualiseren geen artikel daaruit.

Verdragen vormen een populair thema. Omdat die per definitie door verschillende lan-
den worden gesloten, staan zij ook toe om te vergelijken hoe verschillend zij worden gevi-
sualiseerd. In Europa leveren met name het EVRM en de verdragen over EEG en EU goed 
vergelijkingsmateriaal, omdat vrijwel alle Europese landen hier postzegels over uitgaven. 
De afbeeldingen op bladzijde 154 tonen bijvoorbeeld de zegels die Duitsland en Frankrijk 
in 2007 wijdden aan vijftig jaar EEG-Verdrag. De Franse zegel is abstract: de tekening van 
twaalf personen (evenveel als er sterren in de Europese vlag zijn) die hand in hand staan 
symboliseert de solidariteit, het gebruik van verschillende kleuren de diversiteit van Eu-

26 B. Ackerman, We the People: Foundations, Cambridge Mass., 1991.
27 De bepaling werd gereproduceerd op zegels gewijd aan vijftig jaar Grundgesetz (1999) en vijftig jaar Bundesverfassungsgericht 
(2001).
28 In Frankrijk verscheen in 1989 zelfs de volledige tekst van alle 17 artikelen van de Verklaring van de Rechten van de Mens en 
de Burger op een serie van vijf zegels.
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ropa. Blauw als achtergrondkleur verwijst naar de Europese vlag. Op de achtergrond zijn 
de tekst van het verdrag en de handtekeningen van de ondertekenaars gedrukt. De Duitse 
zegel bevat enkel een foto van de afgevaardigden die in 1957 aanwezig waren in het Capi-
tool in Rome.

5  Fundamentele rechten

Frankrijk heeft de eer om in 1900 de eerste ‘juridische postzegel’ ter wereld het licht te 
hebben doen zien. De zegel werd ontwor-
pen door Louis-Eugène Mouchon en toont 
een allegorische vrouwfiguur met lauwer-
krans die in haar linkerhand een stenen 
tafel houdt met daarop de tekst ‘Droits de 
l’Homme’. De zegel werd in Frankrijk bui-
tengewoon slecht ontvangen. Niet alleen 
werd hij als lelijk beschouwd, hij gaf zelfs 
aanleiding tot kritiek van feministische zij-
de. Naar verluidt schreven vrouwen de tekst 
‘droits de la femme’ op de envelop naast de ze-
gel. In het Franse parlement werd zelfs ge-

stemd over het intrekken van de uitgifte.29 Die bewogen ge-
schiedenis, of misschien omdat het hier gaat om de eerste 
echte Franse motiefzegel, leidde er wel toe dat de ‘Mou-
chon’ zowel in 1964 als in 1997 op een zegel werd geplaatst 
(dus een postzegel van een postzegel). Dat past in de Franse 

traditie, waarin veel zegels worden 
gewijd aan fundamentele rechten. 
Daarbij komt niet alleen de Verkla-
ring van de Rechten van de Mens en de 
Burger (1789) regelmatig langs, maar worden ook vaak afzonder-
lijke grondrechten, zoals de vrijheid van vereniging, verbeeld. 

Er zijn weinig landen waar mensen- en grondrechten niet op 
postzegels voorkomen, vaak met bijzondere aandacht voor rech-
ten van vrouwen en kinderen. Aandoenlijk is in dit verband een 
Belgische zegel uit 2002 met daarop een gewonde teddybeer. 
Maar één van de fraaiste voorbeelden is het door Gerard Alsteens 
ontworpen vel met vijf zegels dat België in 2006 aan de persvrij-

29 Zie J. Storch en R. Francon (red.), Les types “Droits de l’Homme” de J.-E. Mouchon, Parijs, 1988.

De rechten van de mens naar een ontwerp van Louis-
Eugène Mouchon, 1997.

Afbeelding van de vrijheid van 
vereniging in Frankrijk.

Gewonde teddybeer op een 
Belgisch zegel, 2002.
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heid wijdde. Eén van de zegels is zwart-grijs om aan te geven dat in veel landen op de we-
reld er weinig ruimte is om een andere mening te hebben dan die van de machthebber. De 
open mond schreeuwt om vrijheid van meningsuiting. De andere zegel toont de blauwe 
lucht en een huis met schotelantenne. Wie de zegel kantelt, ziet het profiel van een zelf-
verzekerde vrouw.30

Ook in de Verenigde Staten werd een groot aantal postzegels uitgegeven die zijn gewijd 
aan grondrechten. Mooi zijn de zegels uit 1993 die reproducties bevatten van Norman 
Rockwell’s schilderijen die F.D. Roosevelts vier vrijheden verbeelden. Ook verscheen een 
zegel over de weinig bekende rechterlijke uitspraak Mendez v. Westminster (1947), waarin 
de appelrechter in San Francisco oordeelde dat rassensegregatie door middel van apar-
te Mexicaanse scholen in Californië ongrondwettelijk was. De zegel vol symboliek toont 
twee scholieren met verschillende huidskleur die samen één boek vasthouden met in de 
verte een oranje zon. 

30 Aldus de ontwerper zelf: G. Alsteens, ‘Twee postzegels om het thema persvrijheid te duiden’, Philanews, 2006, afl. 1, 
11. België gaf ook in 1972, bij het vijftigjarig bestaan van persagentschap Belga, al een zegel uit gewijd aan de persvrijheid.

De persvrijheid verbeeld op een Bel-
gisch zegel, 2006.

Schilderijen van Norman Rockwell 
op een Amerikaans zegel uit 1993.
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Rassengelijkheid op een Ameri-
kaans zegel uit 1947.

Chileens zegel over geweld tegen 
vrouwen, 2002.

Verkeersveiligheid in Nederlands 
Nieuw-Guinea, 1962.

Verkeersveiligheid in Rusland, 
2000.

Frans zegel met het Cour de Cas-
sation, 1994.

Vijftig jaar Bundesgerichtshof in 
Duitsland, 2000.

Het Corte Costitutionale in Italië.
125 jaar Hooggerechtshof in Ca-
nada, 2000.

Soms blijft het niet bij het enkele symboliseren van een recht of het weergeven van een 
historische gebeurtenis, maar wordt een zegel uitdrukkelijk gebruikt om een boodschap 
aan het volk over te brengen. Een voorbeeld daarvan is de Chileense zegel uit 2002 met 
daarop de tekst ‘geweld tegen vrouwen is een misdrijf ’. Zo een boodschap hoeft niet al-
leen te gaan om het respecteren van fundamentele rechten. Nogal wat landen gaven ze-
gels uit over verkeersveiligheid. Zo publiceerde Nederlands Nieuw-Guinea in 1962 zegels 
met daarop het verkeersbord overstekende kinderen. De Bondsrepubliek Duitsland en de 
Sovjet-Unie deden in de jaren zeventig iets soortgelijks. Het meest sprekend – wie zou het 
wagen om niet te remmen? – is misschien wel de Russische zegel uit 2000.

15667146.pinn.PM20142.indb   158 09-12-14   11:12



Juridische fi latelie Pro Memorie 16.2 (2014)  159

6  Gerechtsgebouwen

Het is evident dat parlementen en regeringsgebouwen regelmatig op postzegels figure-
ren. Maar ook afbeeldingen van gerechtsgebouwen worden niet geschuwd. Zo groots uit-
pakken als de Belgische posterijen in 2011 deden – met een vel met de vijf nagelnieuwe 
justitiepaleizen in Aarlen, Antwerpen, Bergen, Charleroi en Gent – is daarbij stellig niet 
nodig.31 In veel landen zijn losse zegels verschenen waarop een gerecht op bijzondere 
wijze wordt belicht. Het gaat dan soms om historisch belangrijke gebouwen (zo zijn in 
Frankrijk de justitiepaleizen van Lyon, Rouen en Rennes vereeuwigd, in Duitsland het 
Berlijnse Kammergericht), maar uiteraard vaker om de nog actieve hoogste rechterlijke in-
stantie. Zo toont de afbeelding op bladzijde 158 de Franse zegel van het Cour de Cassation 
uit 1994. Hij reproduceert een bepaling uit de Franse Wet op de rechterlijke organisatie 
tegen de achtergrond van de neoklassieke gevel van het gebouw aan de Parijse Quai de 
l’Horloge, waar het hof is gevestigd. Dat is een uitbundige zegel vergeleken bij die ter 
herdenking van vijftig jaar Bundesgerichtshof in 2000, die enkel een getekende weergave be-
vat van het groothertogelijk paleis in Karlsruhe waar het hof zetelt.

Niet altijd wordt het exterieur van het gerechtsgebouw getoond, maar wordt gekozen 
voor een afbeelding van de zittingzaal. Zo toont een Italiaanse zegel uit 2006 een pente-
kening van de hoofdzaal van het Corte Costituzionale in het achttiende-eeuwse Palazzo del-
la Consulta in Rome. Ook een zegel ter viering van 125 jaar Hooggerechtshof in Canada 
(2000) toont een interieur. De zegel, die werd ontworpen door kunstschilder Claude Le 
Sauteur (1926-2007), plaatst de toga’s van de negen rechters op de voorgrond en abstra-
heert daarmee van mogelijke persoonskenmerken. De gezichten van de rechters zijn niet 
herkenbaar, een mooie moderne wijze van visualisering 
van wat doorgaans met behulp van de blinddoek gebeurt. 
De wijze waarop de rechters naast elkaar staan benadrukt 
de eenheid van het hof. Het is zeldzaam dat ook het inte-
rieur van een ‘gewone’ zittingzaal in eerste aanleg op een 
postzegel wordt getoond. Het enige voorbeeld dat ik ken 
is een zegel die in 2012 werd uitgegeven door Mauritius 
als deel van een serie van vier ter markering van de eer-
ste Law Day die daar jaarlijks op 4 maart wordt gehouden.

Vergeleken bij deze visualisaties van nationale gerechts-
gebouwen zijn de zegels van Europese en internationale hoven vaak minder origineel. 
Een aardig contrast leveren de twee zegels die Luxemburg uitgaf ter ere van het EU Hof 
van Justitie. De zegel uit 2012 (bladzijde 160), die de eerste zetel van het hof toont, is be-
houdender dan die uit 2008. Misschien komt dat doordat die laatste zegel het vernieuwde 

31 Meer posterijen maakten series van gerechtsgebouwen. Bv. India in de jaren zestig van de vorige eeuw met een reeks 
van de high courts in Allahabad, Bombay, Calcutta en Madras.

Een zittingzaal op een zegel van 
Mauritius, 2012.
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gebouw op de Kirchberg weergeeft. Vooruitstrevend vormgegeven is dan weer de Aus-
tralische zegel die werd uitgegeven bij gelegenheid van de opening van het moderne ge-
bouw van de High Court in Canberra in 1980.

7  Overige zegels

Het aantal postzegels met juridisch relevante afbeeldingen is 
hiermee nog niet uitgeput. Veel nationale posterijbedrijven heb-
ben in de loop der tijd zegels uitgegeven die een juridisch be-
langwekkend jubileum memoreren, een juridische faculteit eren 
of anderszins naar het recht of de juridische beroepsgroep ver-
wijzen. Zo publiceerde Kameroen in 1983 een zegel waarop een 
vrouw wordt beëdigd als advocaat. De zegel werd uitgegeven in 
het kader van een campagne om de Kameroense vrouw voor het 
voetlicht te brengen. Maar veel meer dan de advocatuur is het no-
tariaat een geliefd onderwerp voor de posterijen. De Nederlandse 
zegel ter herdenking van 150 jaar Koninklijke Notariële Broeder-
schap (1993) steekt daarbij bleek af tegen hetgeen elders is ge-
produceerd. Waar Frankrijk in 1995 een zegel wijdde aan het Eu-
ropees notariaat met daarop de lijfspreuk van de notaris ‘lex est 

quod notamus’, pakte Portugal in 2014 uit met maar liefst twee zegels die de viering van 800 
jaar Portugees notariaat markeren. Eén van deze zegels is fraai ingebed op een groter vel, 
waarop de eerste door een Portugese notaris geschreven tekst te zien is, naast een notaris 
aan zijn schrijftafel. 

Soms ook worden juridische faculteiten en congressen verbeeld. Een voorbeeld van het 
eerste is de zegel die in 1983 verscheen ter ere van honderd jaar Dalhousie Law School in 

De High Court in Canberra, 1980.Het Europese Hof van Justitie, 
2008.

Het Europese Hof van Justitie, 
2012.

Een advocate in Kame-
roen, 1983.
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Halifax (onlangs omgedoopt in de Schulich School of Law).32 De Oostenrijkse posterijen 
gaven opvallend vaak zegels uit ter gelegenheid van wetenschappelijke congressen – wel-
licht om daarmee ook de naam en faam van Wenen als internationale congresstad uit te 
dragen. Zo verscheen in 1989 een zegel toen daar het vijfjaarlijkse congres van de Associa-
tion Internationale de Droit Pénal (AIDP) werd georganiseerd. De zegel toont de gevel van het 
Weense Paleis van Justitie aan de Schmerlingplatz.

De doelstelling van consumentenbescherming wordt 
fraai gesymboliseerd op twee in 2014 door China uitgege-
ven zegels ter gelegenheid van de Internationale Dag van 
de Consumentenrechten (15 maart) én de invoering van 
een nieuwe Chinese consumentenwet. De zegel, die werd 
ontworpen door de Chinese Centrale Academie voor Scho-
ne Kunsten in Beijing, toont tegen een witte achtergrond 
gestileerde afbeeldingen van voedsel, kleding en bescher-

32 Canada is één van de weinige landen waar ook juridische beroepsverenigingen (in dit geval van advocaten) voorwerp 
van een postzegel zijn. Zo werd in 1997 de Law Society of Upper Canada vereeuwigd, in 2007 de Law Society of Saskatchewan.

Het Weense Paleis van Justitie, 
1989.

Portugese notaris aan zijn schrijftafel, 2014.
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ming. De gevouwen handen omvatten de eerste levensbehoef-
ten van de consument om aan te geven dat de juridische bescher-
ming bij aankoop daarvan zo volledig mogelijk is.

Ten slotte twee curiosa. In 1983 gaven de Duitse posterijen een 
zegel uit die was gewijd aan 450 jaar Reinheitsgebot. De afbeelding 
van twee bierbrouwers die in een grote ketel roeren is afkomstig 
uit het oudste commentaar op het brouwrecht, in 1677 in Qued-
linburg gepubliceerd. Afbeelding 50 ten slotte toont een zegel 
uit Chili ter gelegenheid van de 20.000ste wet (‘Ley No. 20.000’) 
die in dat land in 2005 werd aangenomen. De zegel toont naast 
de tekst van de wet zowel het oude parlementsgebouw in Santi-
ago als het nieuwe in Valparaiso. Het was overigens niet alleen 
het bijzondere nummer van de wet dat leidde tot de beslissing 

hier een postzegel aan te 
wijden. Daarbij zal ook 
een rol hebben gespeeld 
dat de wet handelt over de 
strafbaarstelling van be-
zit en handel in drugs en 
daarmee een belangrijke 
rol speelt in het Chileense 
maatschappelijk leven.

8  Ten slotte

In het voorafgaande werden postzegels beschouwd als papieren ambassadeurs. Het 
was niet hun functie als bewijsmiddel van betaling of hun artistieke waarde die centraal 
stond, maar hun rol als brenger van een ideologische of politieke boodschap of als ui-
ting van de identiteit van een land.33 Gebleken is dat zegels inderdaad niet zelden deze rol 
vervullen. Met een postzegel kan worden benadrukt dat een land onafhankelijk (politiek 
soeverein) is, een parlementaire staat vormt, zich zelf ziet als een belangrijke lidstaat van 
de Europese Unie of de Raad van Europa, of inzet op consumentenbescherming of op de 
wereldwijde bescherming van mensenrechten. Ook kunnen juridische afbeeldingen op 
zegels worden gebruikt om een nationaal gemeenschapsgevoel te creëren34 of om juist te 
benadrukken hoezeer een land zichzelf ziet als deel van de wereldrechtsorde. Juridische 

33 Zie ook (zonder aandacht voor het recht) T. Dietz, ‘Postage Stamps as Manifestations of National Identity: Germany 
and the Netherlands from 1849 to 2005’, Geographische Rundschau International edition, 2007, afl. 2, 14-19.
34 Uiteraard dienen niet alleen recht en staat op zegels dit doel, maar kunnen hiertoe ook afbeeldingen van nationaal 
bekende sporters en kunstenaars worden gebruikt, zie bv. A. Adedze, ‘Visualizing the game: the iconography of football 
on African postage stamps’, Soccer & Society, 2012, 294-308.

450 jaar Reinheitsgebot in Duitsland, 
1983.

De 20.000ste wet in Chili, 
2005.

Consumentenrecht in Chi-
na, 2014.
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filatelie draagt zo bij aan een beter begrip van hoe een land de rol van het recht ziet. Alleen 
dat al rechtvaardigt enige aandacht voor de juridisch relevante postzegel.

Summary

In the course of history, law and the legal profession have been depicted in many different 
ways. This contribution looks at how law, justice and lawyers are visualised on postage 
stamps. In line with the view that stamps can be seen as ‘paper ambassadors’, they are 
an expression of a state’s identity or desired image. Several categories of legally relevant 
stamps are looked at: well-known jurists (including Grotius, Justinian and Von Savigny), 
constitutions, codes and treaties, fundamental rights and court buildings. This survey 
thus adds to our knowledge in the field of ‘law and popular culture’.

Keywords

Postage Stamps, Visualisation of Law and the Legal Profession, Grotius, Justinian, Con-
stitutions, Codes, Fundamental Rights, Court Buildings
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R
echtsgeschiedenis verbeeld

Lange tijd was de aandacht voor de 
band tussen recht en beeld of tus-
sen recht en kunst vooral een ge-
legenheidszaak. Naar aanleiding 
van een herdenking of verjaar-
dag werd vaak een tentoonstel-
ling met bijbehorende catalogus 
gemaakt en daarbij werkten juris-

ten, rechtshistorici en kunsthistorici samen. Deze rijk geïllustreerde uitgave over 
de meest uiteenlopende aspecten van ons rechtshistorisch verleden laat zien dat 
er veel is veranderd. In Rechtsgeschiedenis in beeld staan de rechtsiconografi e en de 
rechtsiconologie centraal. Vijftien bijdragen geven de resultaten weer van speur-
tochten vanuit verschillende disciplines naar de relaties tussen recht en kunst. Die 
ontdekkingstocht leidt tot pareltjes van rechtscultuur.
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