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Prijs uzelf gelukkig dat u nu Griekse postzegels verzamelt - door Vincent Prange 

Er zijn mensen die thuiskomen met tassen vol blikjes, wc rollen, diepvries vissticks en noem 
maar op. 

Want: je weet maar nooit of je het nog eens nodig zal hebben. Na deze aankopen in de ijskast 
en de wc gepropt te hebben gaat men dan handenwrijvend en op van de zenuwen voor de TV 
zitten, waar een lading slecht nieuws over de kijkers wordt uitgestort. Arme mensen, die van 
verveling niet anders weten te doen dan verstijfd van angst naar het beeldscherm te turen en 
daardoor steeds verder in de put te geraken. 

Gelukkig behoeven wij, postzegelverzamelaars, ons nooit te vervelen. Je schikt en herschikt je 
verzameling. Of je gaat eens wat opzetten wat je al enige tijd hebt liggen, maar waar je nog 
steeds niet aan bent toegekomen. Je kijkt eens rond op internet en zoekt naar nieuwe informatie 
over jouw geliefde verzamelgebied. Je bladert in je album en je droomt weg van een verre reis 
naar het oude Griekenland, de bakermat van onze beschaving. Zo beleef je een ander leven in 
een andere tijd.  

Voorlopig geen bijeenkomsten, beurzen en tentoonstellingen – door Ruud Verberne 

Om bij de harde werkelijkheid van vandaag de dag te blijven: het ziet er niet goed uit met dat 
virus en allerlei filatelistische evenementen zijn inmiddels afgelast. Het zal helaas ook nog wel 
even duren voordat ook clubbijeenkomsten weer ongestoord doorgang kunnen vinden. 
Vandaar: tussentijds deze heuse nieuwsbrief.  

Om u (en mijzelf) in de komende tijd wat bezig te houden is het plan u van tijd tot tijd te 
voorzien van een digitale nieuwsbrief met wat korte artikelen en nieuws van ons verzamel-
gebied. Hierna volgt al meteen de volgende bijdrage van Vincent Prange, langjarig lid van onze 
vereniging en tevens voorzitter van FilItalia, de club van Italië-verzamelaars: 

Een bijzondere brief uit 1940 – door Vincent Prange 

Ik wil u een brief laten zien, die ik een paar weken terug op Delcampe kocht. Zo op het oog 
niks bijzonders: een Griekse luchtpostbrief uit 1940. Ook de Belgische verkoper zag niets 
speciaals aan de envelop, vandaar dat de vraagprijs (€25) in geen enkele verhouding stond tot 
de werkelijke waarde.  

Wat is er namelijk aan de hand? Ik herkende de brief als een van de belangrijkste die ooit deel 
uitmaakte van mijn met goud bekroonde Griekse luchtpostverzameling. Deze prachtige 
verzameling heb ik een aantal jaren geleden aan de heer Karamitsos voor heel veel geld 
verkocht. Die mooie stukken heb ik dus niet meer, maar ik heb er wel een enorme kennis van 
de Griekse luchtpost aan overgehouden (en het lidmaatschap van onze vereniging). 

 



 
 

Albanië was in 1939 door Italië ingelijfd en Mussolini dacht een jaar later dat vanuit dat land 
de verovering van Griekenland wel een koud kunstje moet zijn. Dat viel natuurlijk vies tegen. 
De slecht toegeruste Italiaanse troepen bleven steken in de modder en sneeuw in ijskoud Zuid-
Albanië en werden tenslotte door de heldhaftig vechtende Grieken teruggedreven. Op 22 
november 1940 ging zelfs de belangrijke Albanese stad Koritsa (het tegenwoordige Körce) 
veroverd. Deze stad, waar nog steeds een flinke Griekse minderheid woont en in 2005 zelfs de 
Griekse school is heropend, moest natuurlijk zo snel mogelijk verbonden worden met de 
Griekse hoofdstad.  

De Griekse luchtmacht moest daarvoor zorgen en zo werd door de R.H.A.F. (Royal Hellenic 
Air Force) op 8 december een eerste postvlucht naar Koritsa verzorgd. De weinige brieven van 
deze vlucht werden met gewone postzegels voorzien en met het groene liefdadigheidszegel van 
50 Lepta dat in december 1940 op alle Griekse brieven moest worden geplakt. Twee dagen later 
kwam voor dit gebied een hele reeks overdrukte zegels uit, maar voor deze postvlucht was dat 
net te laat. De brieven zijn afgestempeld met het veldpoststempel Tax Tomeys 461 (Athene) en 
werden daar ook van een censuurstrook voorzien. Ze kwamen na een langdurig oponthoud in 
Larissa pas op 2 januari 1941 op hun bestemming aan. Koritsa bleef in Griekse handen tot April 
1941, toen Griekenland door Hitler werd aangevallen.  

 

Deze brief was tevens de laatste van mijn luchtpostverzameling, want voor de eerste vluchten 
van na 1945 kon (en kan) ik geen enkele belangstelling opbrengen.  



 
 

Tot slot wil ik nog een van de eerste brieven uit mijn verzameling laten zien. Ook dit is een 
militaire vlucht (de burgerluchtvaart vanuit Griekenland ging pas in 1926 van start). Het betreft 
een brief, die op 1 september 1914 werd gevlogen van Janina naar Athene. Normaliter werd de 
postverbinding door schepen onderhouden maar omdat de Ionische Zee nog zeer onveilig was 
door aanwezigheid van Duitse U-boten werd gekozen voor het vliegtuig. Deze brief kreeg een 
zeer ruw gemaakt (kurken) stempel di’aeropl. Het is tevens de enige brief die van de vluchten 
uit deze periode bekend is. Welke verzamelaar deze brief nu in zijn of haar bezit heeft is mij 
niet bekend, want op de veiling van 5 mei 1997 van Karamitsos bleef dit museumstuk bij een 
inzet van €6000 (!) onverkocht. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Socratische wijsheden – door Ruud Verberne 

In het oude Griekenland was Socrates gekend voor zijn integriteit en zijn 
wijsheid. Op een dag kwam Socrates een man tegen, die hem aansprak met 
de woorden: "Weet je wat ik juist gehoord heb over een vriend van jou?" 
"Een momentje", zei Socrates. "Voor je me van alles gaat vertellen over mijn 
vriend, wil ik jou enkele vragen stellen. Ik noem het de drie-filter-test."  



 
 

De man vroeg Socrates wat hij daar mee bedoelde. Socrates legde hem uit wat de drie-filter-
test inhoudt. De eerste filter gaat over waarheid. Hij vroeg de man, of hij 100% zeker wist, dat 
wat hij zou vertellen de waarheid was.... "Nee," zei de man "dat weet ik niet 100% zeker, ik heb 
het van horen zeggen..." "Ok," zei Socrates "dus je bent niet zeker of het waar is. Maar laat ik 
je de tweede filter vertellen. De tweede filter is die van de goedheid. Wat jij me wilt vertellen 
over mijn vriend. Is 
dat iets goeds?" 
Opnieuw moest de 
man daar negatief op 
antwoorden... 
 
"Ok," zei Socrates 
"dus je wilt me iets 
vertellen over een 
vriend van mij, 
waarover je niet 
zeker weet of het 
waar is en het is ook 
geen goed nieuws. Maar laat me je vertellen over de derde filter. Is het in mijn voordeel dat ik 
dit nieuws hoor? Kan ik er iets mee doen dat voor mij van belang kan zijn?" "Niet echt," 
antwoordde de man beschaamd..."Wel," concludeerde Socrates "je wilt me iets vertellen over 
mijn vriend, waarvan je niet zeker weet of het waar is, waarvan je weet dat het negatief is en 
voor mij van geen belang. Waarom wil je het mij dan eigenlijk vertellen???" 

 

Ontwerpen voor de luchtpostemissie “Mythologische voorstellingen” van 1935 

 



 
 

De vereniging van de Dodekanesos met Griekenland op 20-11-1947 

Op de datum dat de Dodekanesos met Griekenland werd verenigd kwam tegelijkertijd een 
langlopende serie uit van maar liefst 23 zegels. Ze dragen onderwerpen die betrekking hebben 
op deze eilandengroep. Bekende thema’s daaruit zijn onder meer de postzegel van de 
Dodekanesos van 1912 met het hoofd van de zonnegod Apollo, die op deze postzegel de 
waarden van 450 resp. 500 drachme meekreeg. Verder zien we ook Hippocrates, die 
afkomstig was van Kos, een in de waarde van 600, twee van 700 drachme in verschillende 
kleuren en een van 5.000 drachme. En uiteraard de Kolossos van Rhodos, een van de zeven 
wereldwonderen uit die tijd. Die werd geëerd met de nominale waarden van 1.000, 2.600 en 
10.000 Drachme. Hiervan onderstaand een drietal proeven in de gekozen kleur van de 500 
drachme met de postzegel van de Dodekanesos van 1912. 

     

Van deze emissie, die in postfrisse staat in de nieuwe Hellas 2020 catalogus een duikeling maakt 
qua notering van 520 naar 420 Euro maakt ook een afbeelding deel uit van het klooster van de 
heilige Johannes op Patmos. Dit zegel is vanwege zijn gigantische oplage van 150 miljoen stuks 
pure massawaar. Maar daarvan is ook een dubbeldruk bekend die postfris 320 Euro noteert en 
in gebruikte staat met een liggend streepje is gemarkeerd, als teken dat de waarde daarvan in 
de huidige markt niet goed vast te stellen viel.  

De zeldzame dubbeldruk van de H 682b in gebruikte 
staat.  

Plato zei het al: “afwisseling verheugt”. 

 

Wij sluiten deze editie af met een andere uitspraak 
van Plato: “Tracht uw vrije tijd goed te gebruiken”. 


