Nee, daar begin ik niet aan, nee, daar doe ik niks mee…..
Olav Petri
Een map zegels van het type “Moet ik hier wat mee? Voor mij te lastig,
hoor!” HELEMAAL FOUT!
Ik kreeg een map zeer oude Hongaarse postzegels, vaak twee of meer
aan elkaar zodat de stempels goed te lezen zijn. Wie lekker ouderwets
verzamelt, kan aan deze zegels uit de tijd van de monarchie uren en
uren plezier beleven, want er zijn tandingen, watermerken en kleuren
waar je wat mee kunt doen. Prima te doen, geen gemier met chemische
middelen of zo. En… ook interessant: het is massagoed, kost weinig,
want het tot 1918 grote koninkrijk Hongarije, deel van het rijk van de
oude keizer Frans Jozef, omvatte meer dan het Hongarije dat we nu
kennen. Een brief was als een telefoontje of appje van nu, er werd
massaal geschreven en dus zijn er oooh zo veel stempels. Stempels uit
de oude tijd zijn vaak van plaatsen die tegenwoordig in andere landen
liggen. Lastig? Nee hoor, in de tijd van internet en google is alles te
vinden, keurige lijsten.

Uitverkoop
Bij het Verdrag van Trianon, een soort Versailles voor het oude
keizerrijk, moest Hongarije naar de kapper, de staat werd kaalgeknipt,
soms begrijpelijk, vaak ook onredelijk. Er kwam slechts in één stadje een
volksstemming, de rest werd in de wandelgangen van het Trianon in
Parijs geregeld. De overwinnaars deelden uit. De koningin van
Roemenië liep spitsroeden om voor haar land veel gebieden te
verkrijgen. Dat lukte dan ook, het was totale uitverkoop in Parijs.
Tsjechoslowakije was als land aan de tekentafel van de Amerikaanse
president Wilson, samen met professor Masaryk bedacht, met prettig
verdedigbare grenzen, dus het Slowaakse deel werd ruim bedeeld. Het
jonge Joegoslavië eveneens, hele happen land gingen verloren, Kroatië ,
delen van zuid Hongarije, stukjes voor het Sloveense deel van
Joegoslavië, “pakt u maar, er is genoeg voor iedereen”.
Je kunt dus makkelijk de stempels onderbrengen bij enkele nieuwe
landen. Temisvar is nu Timisoara in Roemenië, bekend van de opstand
tegen Ceaucescu. Het slaperige stadje Vukovar kreeg recentelijk een
bijsmaak toen deze nu Kroatische stad tijdens de burgeroorlog in
Joegoslavië slachtoffer werd van moord, doodslag en vernieling.
Pozsony kom je als stempel veel tegen, niemand kent deze naam meer,
maar het was en is een grote stad, de hoofdstad van Slowakije, ook
bekend als Pressburg, nu Bratislava, een meer Slavische naam. Na de
val van de Berlijnse Muur sprak men in Hongarije weer over het Trianon
verdrag. Men hoopte aandacht te kunnen geven aan landgenoten over
de grens die tweederangs burgers geworden waren. Foute politici
konden hier stemming mee gaan maken, mee gaan rommelen en deden
dat dan ook. De middenweg vinden valt niet mee. Hoe lastig problemen
kunnen zijn, zien we bij onze zuiderburen. Wantrouwen, populisme,
mensen tegen elkaar opjutten. Beginnen is makkelijk en je wint politieke
steun, de gevolgen kunnen verkeerd uitpakken.
Wie lekker ouderwets wil rommelen met postzegels kan ik zo’n map,
insteekboek, doos met cellofaanzakjes warm aanbevelen voor rustig
snuffelen. Bij oud materiaal zit altijd avontuur.

