Over stempels, brieven en tarieven – afl. 151
Verdwenen
Met kerst- en verjaardagscadeautjes voor mijn echtgenote moet ik altijd
een beetje oppassen. Zij verdenkt mij ervan dat ik mij bij de keuze van een
boek, een cd of een fles drank nog wel eens laat leiden door mijn eigen
voorkeuren en helemaal ongelijk heeft ze daar niet in. Jammer dat ze geen
bier lust, maar die nieuwe cd van de Stones staat ook op haar lijstje.
Sinds de winkel van Joop van den Hoorn uit Purmerend verdwenen is, loop
ik nog maar zelden een boekwinkel binnen. Bol.com is wel zo gemakkelijk,
maar daarmee doe je de Purmerendse middenstand natuurlijk onrecht,
want we hebben met het Leesteken (naast het Willem Eggert in de
Zuidersteeg) natuurlijk een prachtige winkel in de stad. Daar scoorde ik niet
alleen een mooi boek voor mijn vrouw, ook nog iets heel moois voor
mezelf, een boek over postzegels, geschreven door Bjorn Berge, een Noor:

Het boek maakt waar wat de titel belooft: een heleboel informatie over
(postzegel)landen waar we allemaal wel eens van gehoord hebben, maar
waar we het fijne niet van weten.
Er zitten ook een hoop landen tussen die mij helemaal niets zeggen:
Corrientes, Elobey, Annobon en Corisco, Boyacá en Mahikeng, om er maar
een paar te noemen, al was mij van de laatste wel een postzegel bekend:

Mafeking dus, Zuid-Afrika, de tijd van
de Boerenoorlogen. De zegel is
meestal vals of onbetaalbaar.
Het boek bevat vijftig vlot vertelde
verhalen, geïllustreerd met handige
kaartjes en afbeeldingen van
postzegels. Ieder verhaaltje is een mix
van historische, aardrijkskundige en
filatelistische informatie, aangevuld met mooie anekdotes.
Het stuk over de Mafeking (Mahikeng) –postzegels presenteert in de
openingsalinea een fraai staaltje maximale recycling in oorlogstijd:
“Als er een paard werd geschoten, sneden we de manen en de staart eraf
en stuurden het paardenhaar naar het veldhospitaal waar ze er matrassen
en kussens van maakten. De hoefijzers gingen naar de ijzersmelterij en
werden omgegoten tot granaten. De huid werd gevild en de haren eraf
geschraapt. Daarna werd die vele uren gekookt, samen met het hoofd en
de benen die in stukken waren gehakt en met wat salpeter erbij gevoegd
werd het geserveerd als sult. Het paardenvlees werd van de botten
geschraapt en ging door de vleesmolen. Vervolgens werd het in het
worstomhulsel gedrukt, dat van de darmen was gemaakt, en op die manier
kreeg iedere man zijn rantsoen.”
Daarna gaat het verhaal verder met de geschiedenis van Mahikeng, de
Boerenoorlog en uiteraard de beroemde postzegel van de 13-jarige (!)
sergeant-majoor Warner Goodyear op de fiets. “Hij gaf leiding aan het
cadettencorps, waarbij jongens zaten van 9 jaar en ouder. De kindsoldaten
droegen kakikleurige uniformen en breedgerande hoeden met een gele
band en hun taak was om op de uitkijk te staan en post rond te brengen. Ze
waren overgegaan op fietsen toen alle ezels waren opgegeten.”

Nog een kleine greep uit de inhoud:
“Postzegels met een bittere aardbeiensmaak”: over een onbekend stukje
Egypte.
“Een zomer van zelfstandigheid”: een onthutsend verhaal over het
plebisciet van Allenstein (1920)
“Een witte ridder verliest de greep”: over het witte Russische leger in ZuidRusland, in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Leo Trotski
karakteriseerde dat leger als “Een komeet met een smerige staart van
plunderingen en verkrachtingen”.
“Moskovisch gebak met Hitler”: over Danzig in de jaren ’30.
“Wapenhandel met geitensoep”: over Obock, de eerste Franse kolonie in
het gebied van de Rode Zee. De schrijver Rimbaud; “Het kleine Franse
bestuur houdt zich uitsluitend bezig met het organiseren van banketten en
opdrinken van staatsgelden en zal voor geen cent inkomsten zorgen in
deze vreselijke kolonie, die slechts wordt bewoond door een dozijn
parasieten.”

1894, Obock, Inlandse krijgers bijeen in een krijgsraad.

De schrijver presenteert zijn lezers ook nog een authentiek recept van
Obock: Fah-Fah- soep (5 porties):
500 gram geitenvlees
250 gram aardappelen
¼ boerenkool of witte kool + 1 prei, 1 tomaat, 1 teentje knoflook, 1 ui,
½ groene chilipeper, zout, peper en koriander.

Bereiding:
Snijd groenten en vlees in stukken en leg het in een pan met water. Draai
het vuur laag en laat het geheel 20 minuten zachtjes koken. Voeg de
koriander en het gekneusde teentje knoflook toe.
Voeg nog wat water toe en laat het geheel nog een uur zachtjes
doorkoken. Op smaak brengen met zout en peper.
Ieder verhaal is voorzien van een aantal literatuursuggesties voor wie zich
verder in een onderwerp wil verdiepen.
Filatelie is niet saai, dit boek is het zoveelste bewijs.
John Dehé

