
        KERSTMIS 

Kerstmis, veelal aangeduid bij katholieken, Kerstfeest aangeduid
bij protestanten of geboortefeest van de Heer is een belangrijk
christelijk feest in het kerkelijk jaar. Met Kerstmis wordt door de

christenen de geboorte van Jezus-Christus gevierd. Het evangelie
van Lucas en Matteüs beschrijven de geboorte van Jezus.

Vooral Lucas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus
in Bethlehem. Het kerstfeest wordt in de westerse-christelijke
wereld en in sommige  kerken van het Oosters christendom
gebierd op 25 december. In de Oosterse kerken die gebruik
maken van de Juliaanse kalender wordt het 13 dagen later

gevierd. In vele streken zijn er tevens speciale vieringen op de
avond ervoor en/of de dag erna. In West-Europa wordt eerste

kerstdag op 25 december en tweede kerstdag op 26 december
gevierd. Het feest is in grote delen van de Westerse Wereld
in hoge mate geseculariseerd en veel elementen in de wijze
waarop men kerstmis viert gaan terug op voorchristelijke en
germaanse tradities. Hoewel Pasen theologisch gezien veel
belangrijker is, wordt buiten de Liturgie het kerstfeest in het
westen veel nadrukkelijker gevierd. In het christelijke oosten

is ook buiten de kerk het Paasfeest belangrijker en speelt
daarnaast het feest van Epifanie een belangrijke rol.

De geboorte van Jezus nam vroeger in de kerkelijke-kalender geen erge
bijzondere plaats in, hoewel deze wel gevierd werd, en tot op de dag van

vandaag geldt Pasen in het christendom eigenlijk als veel wezenlijker
als kerstmis.. Jezus werd volgens het evangelie aan het einde van het
joodse ( romeinse ) jaar geboren, maar door de kalenderwijzigingen en

de verschillen in tijdrekening wordt de overzetting niet als accuraat
aangenomen.

In de 4e eeuw zorgden Keizer Constatijn de Grote en de bisschoppen
van de uit de uit vervolging bevrijde vroege Kerk ervoor dat Kerstmis
op 25 december zou worden gevierd. Op deze datum werd rond de

middellandse zee  tot dan toe de Zonnegod vereerd onder vele
verschillende namen zoals Ra in Egypte, en Helios in Griekenland.

In het late Romeinse rijk was dit vooral de zonnegod Sol Invictus. Omdat
Jezus het licht van de wereld genoemd werd, zou Constantijn I 

volgens bepaalde schrijvers hebben besloten dat de geboorte van 
Christus op deze dag gevierd zou moeten worden. Bovendien

en dit feit is invloedrijker geweest bij de opkomst van de
viering van de geboorte van Christus als kerstmis, waren dat de dagen

rond 25 december reds de vrije feestdagen der Satumaliën waren.
Op kersavond en eerste kerstdag vindt er in vele kerken een

kerstnachtviering plaats. Het is vaak een van de drukste kerkdiensten
van het jaar in vele kerken.

                   HET BESTUUR WENS U
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           HURTIGRUTEN

Bladerend door de diverse reisprogramma's voor
cruises kom je vast en zeker de " Hurtigruten "
tegen. Deze scheepsvaartlijn bestaat al sinds 1893.

Hurtigruten betekent in het Noors " De snelle Routes".
Een tocht van 2600 kilometers langs de Noorse
fjorden voert van Bergen naar de Noordkaap, het
noordeijkste puntje van Europa.

Adembenemend van schoonheid is de natuur aan de
westkust van Noorwegen.

Op 18 mei 1893 werd tussen de jonge scheepvaart-
maatschapij Vesteraalens Dampskibsselkap uit
Stokmarkmarkness en de Noorse Overheid een
contract getekend voor een wekelijkse scheepvaart-
lijn tussen Trondheim en Tromsø.

Op 2 juli 1893 voer Kaptein Richard With voor de
eerste keer uit en dit markeerde het feitelijke
ontstaan van de Hurtigruten. Op de Noorse post-
zegel uit 1993 zien we Richard With en zijn boot
de Vesteraalen. Deze postzegel werd op 17 juni 1933
uitgegeven en herdenkt het honderdjaar bestaan van
de Firma Hertigruten.      ▼

In de beginjaren van deze reizen
namen de schepen ook post mee.
De verbinding over water was sneller
er waren amper goede wegen. Er
was dan ook een speciaal post-

     ▲ kantoor ingericht, de post kon op de
hele route worden meegegeven en afgeleverd. De boten van de firma
zijn diverse keren op postzegels afgebeeld, hier een zegel uit 1977
met de boten Kongaakon ( voorgrond ) en de Dronningen ( achtergrond ) in de haven van Stavanger omstreeks
1900.
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Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog trachtte Noorwegen om 
neutraal te blijven, maar de Duitsers vielen het land toch binnen. 
Koning Haakom VII weigerde zich over te geven, week uit naar Londen
en leidde daar een regering in ballingschap.

Hiernaast een postzegel uitgegeven door de regering in ballingschap uit 1943.

Ondanks ongemakkelijke omstandigheden ging het werk gewoon door. De boten van Hurtigraten werden
onder de leiding van de Duitsers ook ingezet voor het vervoer van vracht en vis. Maar helaas, de boten werden
soms ook aangevallen met desastreuze gevolgen. In 1944 gaf Noorwegen 3 postzegels uit om de slacht-
offers van 3 van zulke boten te herdenken. De Barøy, die werd getorpedeerd, de Sanct-Svithun, die werd
gebombardeerd, en de Irma die werd getorpedeerd.

 De Barøy. Gebouwd in Trontheim in 1929
 als passagiers en vrachtschip. 424  ton.
 Deze boot werd op 12 september 1941
 beschoten door een torpedo door het
 Engelse vliegtuig MHS Victorius. Van de
 bemanning van 26 zijn er 18 gesneuveld
 waaronder 5 vrouwen. Van de 68 
 passagiers stierven er 59, waaronder 21
 vrouwen en 7 kinderen.Verder weden er 35 Duitsers gedood.

 De Sanct Svithun. Gebouwd in Danzig in 1927, stalen casco
 totaal gewicht 734 ton. In 1937 uitgerust met een koeling voor
 het vervoer van verse vis. In 1943 werd zij
 op 30 september aangevallen door zes
 Britse jagers, de boot was verloren maar
 ongeveer 80 mensen konden worden
 gered. Helaas vonden 24 Noren, 19
 bemanningsleden en 12 Duitsers de 
dood. De bezetter liet op de zegel weten
wie de ramp veroorzaakt had, zie het Engelse vliegtuig.

 De Irma. Gebouwd in Middlesbrough in
 Engeland in 1905, gewicht 1395 ton. Was
 eerst in dienst in Engeland, later in Hamburg
 Kwam in 1931 in dienst bij Hurtigruten, en
 werd ingezet tussen Bergen en Trontheim
 als vracht en passagiersschip. De boot
 werd getorpedeerd door de MTB-627 die
 van Noorwegen zelf was op 13 februari
 1944. Er kwamen 61 mensen om waarvan
 25 passagiers. De bemanning dacht aan een vijandelijk konvooi.

De MTB-627 was gestationeerd bij de Shetlands Eilanden, later zou blijken dat de bemanning van de torpedo-
boot in verwarring was omdat de Irma gelijktijdig opvoer met een ander bevoorradings schip de Henry.
Naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van de Hurtigruten werd er in 1993 een museum geopend in de stad
Stokmarknesse, de plaats waar de legendarische kustvaartlijn begonnen was de woonplaats van Richard With.
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Het museum is ingericht in de oude kantoren van de eerste directeuren van de maarschapij. Naast het gebouw
ligt nog een oud schip van de fjordenlijn de " Finnmarken ", beide zijn toegangkelijk voor bezichtiging. Het 
museum verteld de geschiedenis van de stoomschepen door midddel van scheepsmodellen, foto's, films en
slide-shows. De Noren zijn trots op hun " Hertigruten ".

Hieronder een impressie van de schoonheid van de fjorden.

Bronnen: Samenstelling.
Wikipedia J.J.P van der Vat
Google jjpvdvat@gmail.com
Filavaria.nl/hurtigruten



 TELEGRAM EN TELEGRAAF ZEGELS

Deze zegels werden voor het eerst uitgegeven in Groot Brittania, daar verschenen in 1851 deze zegels, die
geen postzegels waren maar postwaardestukken in de vorm van formulieren. Deze formulieren werden besteld
bij de Britse Posterijen door de Firma " The Electric Telegraph Company ". In 1853 verscheen de eerste
telegraafzegel, die werd uitgegeven door de " Irish Magnetic Telegraph Company. De verzamelaars hebben
niet veel aandacht aan deze zegels geschonken omdat zij door een partikulieren onderneming werden uit-
gegeven en niet door de posterijen. Overigens werden de telegraaf en telefoonzaken niet altijd verzorgd door
de posterijen. In de Verenigde Staten werden deze verzorgd door partikulieren maatschappijen.
Hieruit kunnen we opmaken dat veel oudere telegram en telegraafzegels nog in een postzegelcatalogus,
nog in een fiscaalzegelcatalogus worden genoemd en voor de verzamelaar een dankbaar onderwerp zijn.

◄ Een van de eerste telegraafzegels uit Jamaica.

Telegramzegel uit Brits-Indië, deze zegel werd
ambtshalve gehalveerd en is volkomen verzamel-
waardig, de hele zegel heeft een hogere waarde.

►

Het verzamelen van telegram en telegraafzegels is voor de specialisten een zeer intensieve bezigheid door 
zijn grote verscheidenheid aan prive- uitgave, fiscaalzegels en andere door de posterijen uitgegeven zegels.
Men kan het verzamelgebied nog uitbreiden door zich toe te leggen op de diverse stempels en andere
vernietigingsmethoden. Zo mocht men in diverse landen gewone frankeerzegels plakken en de kunst is om
door het achterhalen van de stempels van de telegraafkantoor deze te herkennen.

Serie telegramzegels uit Oostenrijk

◄  Spaanse telegraafzegel.
Portugeese telegramzegel  ►

◄  Telegramzegel uit Begië ▲ telegeamzegels uit Chilie

De zegels werden vaak vernietigd door middel van normale plaats of dagtekenstempels. In Nederland en
Spanje werden zij doorboord met een perforatie, in België door een zeskantig datumstempel. De vorm van de
doorboring kan in diverse plaatsen wisselen. Zo kennen we in Nederland 3 verschillende doorboringen, en een
dagtekenstempel.
Meestel gaat de vernietiging
gepaard met een blauw of
rood potlood kruis.

Rond.
Vierkant.
Dubbel rond.



 



De telegramzegels van Nederland.

In Nederland heeft men in totaal 12 verschillende telegramzegels uitgegeven, 8 in 1877, 3 in 1879 en 1 in 1903.
Vanaf 1 januari 1877 was het niet alleen mogelijk de kosten van een telegram tegen contante betaling te
voldoen, mar ook om telegramzegels te kopen en deze op een tel;egram-formulier te plakken. De bestemming
van dat telegram moest dan wel binnen europa liggen. De telegramzegels waren voor het publiek te koop.
De zeshoekige telegramzegels zijn naar een gewijzigd ontwerp van A.H. van Thiel. Ze werden in boekdruk
vervaardigd door de Firma Joh. Enschede & Zonen, op papier zondre watermerk. De in 1877 uitgegeven
zegels omvatten de waarden 12½,15, 20, 30, 50 en 60 cent, alsmede de 1 en de 2 gulden. De zegels
verschenen op 1 januari. Op 22 september 19879 werd de serie aangevuld met de waarden 1, 3, en 5 cent.
Op 12 mei 1903 verscheen de laatste waarde de 25 cent. De 1, 3 en de 12½ werden op 30 juni 1903 buiten
gebruik gesteld. De overige waarden bleven geldig tot 31 december 1920.

De Nederlandse zegels werden in 1 kleur gedruk n.l zacht lila en zwart met uitzondering van de 1 en 2 gulden
waarbij de waarde in rood is gedrukt. De zegels komen in diverse tinten lila voor. De kleur van de zegels van
1877 hebben een lichte kleur, na 1900 werd de kleur donkerde. 
Voor 1877 werden er ook telegram en telegraaf brieven en formulieren gebruikt, zij werden betaald met
gewone frankeerzegels.

De gehele Nederlandse serie komt voor met de opdruk Specimen met uitzondering van de 25 cent, die later
in 1903 werd toegevoegd. Toendertijd was het niet meer gebruikelijk om de opdruk specimen op zegels te
drukken. De grootste rariteit van de serie is de 1 cent met kopstaande waardeaanduiding, in 1922 is er een
tijdens de Ferrari-veiling verkocht, maar is sindsdien spoorloos. Andere rariteiten zijn de 1 cent ongetand en
de 5 cent aan een of meer zijde ongetand bekend. Soms treft men een ongetande zegel aan zonder
waarde-aanduiding, we hebben dan te maken met een kleurproef.
Het publiek kon zelf ongebruikte telegramzegels kopen. Gebruikte exemplaren kwamen niet direct bij de
verzamelaar terecht, de zegels die op het formulier geplakt waren kreeg men niet van de ptt terug.
In de periode van 1889 tot 1902 werden de zegels door het rijk regelmatig geveild in de Rijksveilingen. Dit
verklaard de hoge cataloguswaarde van de 25 cent die in 1903 verscheen. Doordat de toen gebruikte
Senf-catalogus de telegramzegels niet opnam en in de voordrukalbums de zegels niet voorkwamen, was er
nauwelijks belangstelling bij de verzamelaars voor deze telegramzegels.

Bronnen:
Wikipedia Samenstelling.
Google J.J.P van der Vat
De ware postzegelverzamelaar jjpvdvat@gmail.com
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