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Aspecten van de 
Thematische 
Filatelie (27) 
 

Door Pim van den Bold 
 

Het gebruik van plaatsnamen (3) 
Na de behandeling van toegelaten (of juist verboden) 
vormen van het gebruik van plaatsnamen, die in de 
twee vorige afleveringen werden besproken, komt in 
deze aflevering een speciale situatie aan de orde, 
waarin het gebruik van plaatsnamen in de 
thematische tentoonstellingscollectie is toegelaten – 
of sterker nog – wordt aanbevolen. Vooral geschied-
kundige thema´s kunnen daarvan profiteren. Ik 
bedoel hiermee de verandering van de naam van een 
plaats. Maar eerst nog even een vervolgje op wat in 
de vorige afleveringen werd vermeld.  

 
Wijk 
In de laatste zin van de inleiding van de vorige aflevering 
heeft tussen het stadium van de drukproef (waar het 
goed in stond) en de definitieve versie een merkwaardige 
verandering plaatsgevonden. In de oorspronkelijke tekst 
stond: “…dat wat geldt voor het algemene begrip ´plaats´ 
(stad, dorp) ook geldt voor de namen van grotere (bijv. 
land) of kleinere (bijv. wijk) geografische aanduidingen.” 
Zoals u tot uw verwondering zult hebben geconstateerd, 
kwam de wijk uiteindelijk terecht bij de gebieden groter 
dan een plaats, terwijl een wijk – als onderdeel van een 
plaats – natuurlijk altijd kleiner is. 
Voor mij een mooie aanleiding om u met een interessant 
voorbeeld te tonen, hoe je de naam van een wijk kunt 
gebruiken. In Johannesburg zijn in een bepaalde wijk 
zoveel autodealers gevestigd, dat dit deel van de stad de 
naam Motortown heeft gekregen. In afbeelding 1 is dat 
niet alleen in het stempel, maar ook op het aanteken-
strookje te zien. 
Deze brief werd gezonden naar Duivelskloof, een naam 
die direct de fantasie prikkelt en vast prachtig past bij 
bepaalde thema´s. Helaas mag je een adres niet 
gebruiken in een thematische tentoonstellingscollectie. 
Maar soms heb je geluk. Op de achterzijde staat het 
aankomststempel (afb. 2) en dat is natuurlijk wel prachtig 
te gebruiken. Nou ja, prachtig is het niet helemaal, want 
dit stempel is net te krap gezet, zodat een deel van de 

rechterkant ontbreekt. 
Dat kost tegenwoor-
dig al gauw punten bij 
het beoordelings-
criterium ´Kwaliteit´, 
maar dat terzijde. 
 
Plaats genoemd 
naar een product 
Om het Duitse volk er 
toch vooral van te 
overtuigen, hoe ze-
genrijk het nazibe-
wind wel was, werd 
tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een groot project gestart, dat er uiteindelijk 
toe moest leiden, dat iedere Duitse arbeider een eigen 
auto zou hebben. Ferdinand Porsche moest een ontwerp 
maken van een eenvoudige personenauto, de latere 
Volkswagen. De organisatie, propaganda en sponsoring 
kwamen in handen van de nazi-organisatie Kraft durch 
Freude. Bij de stad Fallersleben werd een nieuwe stad 
gebouwd (met o.a. een groot fabriekscomplex en 
woonkampen voor de arbeiders) die Stadt des KDF-
Wagens genoemd werd. Afbeelding 3 toont van deze 
stad een poststempel en een aantekenstrookje. 

Veranderende plaatsnamen 
In de aflevering van november 2007 beloofde ik u (in het 
onderschrift van afbeelding 8 in dat nummer), dat er een 
volgende keer nog een interessante mededeling zou 
volgen. Het ging over het stempel met de plaatsnaam 
Schneidemühl (zaagmolen). Deze plaats werd in de 
veertiende eeuw gesticht door een groepje houthakkers 
die hun gehucht noemden naar de grote zaag in de 
molen. Hebt u dat nummer niet meer bij de hand? Geen 
nood, want op afbeelding 4 van deze aflevering is deze 
plaatsnaam ook – zelfs meermalen – te zien. 
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Deze portvrij verzonden krijgsgevangenenbrief, met 
daarop gedrukt de naar de stad genoemde naam van het 
kamp en bovendien nog een censuurstempel met deze 
naam, is natuurlijk filatelistisch veel interessanter dan het 
eerder getoonde frankeermachinestempel. Als volgende 
illustratie (afb. 5) ziet u een brief waarin zowel in het 
stempel als in het aantekenstrookje de plaatsnaam Piła 
voorkomt. Piła betekent in het Pools `grote zaag´. Een 
opmerkelijke overeenkomst nietwaar? Maar dat is ook 
geen wonder, want Schneidemühl en Piła zijn twee 
namen (resp. de Duitse en de Poolse) voor dezelfde 
stad. Schneidemühl lag namelijk in het Duitse gebied dat 
na de Tweede Wereldoorlog aan Polen werd toebedeeld. 
Dit is een voorbeeld van een plaatsnaamverandering 
door een grensverlegging. 
En daarmee heb ik meteen het eerste voorbeeld 
gegeven van wat verder in deze aflevering aan de orde 
komt: veranderende plaatsnamen. 
 
Historische gebeurtenissen als oorzaak 
Afgezien van veranderingen in de schrijfwijze die (om 
taalkundige redenen) geregeld in de loop van de tijd bij 
plaatsnamen kunnen plaatsvinden en die ik verder buiten 
beschouwing laat, hebben plaatsnaamveranderingen 
vooral politieke oorzaken. We kunnen hierbij denken aan 
bezettingen of juist het zelfstandig worden van het 
gebied waarin de plaats ligt. Bij de afbeeldingen 4 en 5 
maakten we al kennis met een derde oorzaak, namelijk 
een grensverlegging, waardoor een plaats in een ander 
land komt te liggen. 
Het aantonen van die gewijzigde plaatsnaam door 
stempels of andere filatelistische elementen is een heel 
goed middel om de (historische) veranderingen te 
illustreren. De toepassingsmogelijkheden blijven over het 
algemeen beperkt tot een bepaalde groep van 
(geschiedkundige en politieke) thema´s. Maar waar 
toepassing mogelijk is, zou dat dan ook moeten 
gebeuren. Er bestaan echter verscheidene thematische 
verzamelingen over de Tweede Wereldoorlog waarin op 
geen enkele wijze op deze facetten van die oorlog wordt 
ingegaan. Een creatieve thematicus ziet wellicht ook 
voor andere thema´s nog wel een toepassingsmoge-
lijkheid. Maar denk er altijd aan dat het verband dat u in 
uw tekst legt, met het filatelistische stuk nooit gekunsteld 
mag zijn. 
 

Een bekend voorbeeld van een plaatsnaamverandering 
is Sint-Petersburg. In 1914 veranderde die naam in 
Petrograd en dat bleef zo tot 1924. Van 1924 tot 1991 
werd het Leningrad en in 1991 werd de oude naam Sint-
Petersburg weer in ere hersteld. De oorzaken van deze 
veranderingen kunt u in uw thematische tekst behan-
delen. 
 
Twee namen als welwillendheid 
Tot filatelistische veranderingen die thematisch het 
behandelen waard zijn, reken ik ook het toevoegen van 
een tweede naam van een plaats aan een filatelistisch 
item, zoals een stempel of een postwaardestuk. 
Het vermelden van twee namen voor één plaats kan 
namelijk duiden op welwillendheid tegenover een 
bepaalde bevolkingsgroep. In het oosten van Duitsland 
leeft nog steeds een minderheid die zich Sorben noemt. 
Zij hebben een eigen Sorbische cultuur en taal. In het 
gebied van Calau (waar deze minderheid leeft) werden 
de poststempels daarop aangepast. Vandaar dat in 
afbeelding 6, in het stempel uit 1989, twee benamingen 
voor deze plaats voorkomen, namelijk Calau en Kalawa. 
Als u dit aspect aan het uitwerken bent, kunt u mooi ook 
nog een postzegel met Sorbische klederdracht toe-
voegen. 

 
Politieke onrust 
Plaatsnaamveranderingen komen vaak voor in turbulente 
perioden met politieke en staatkundige veranderingen. 
Ze zijn van alle tijden, denk maar aan de zeer recente 
verzelfstandiging van Kosovo. 
In dit artikel geef ik verder voorbeelden uit de periode 
rondom het einde van de Eerste Wereldoorlog.  
 
Aan het eind van en in de jaren na WO I 
Het einde van de Eerste Wereldoorlog bracht Europa 
nog lang geen rust. Er vonden nog jarenlang allerlei 
staatkundige gebeurtenissen plaats, die ook hun 
posthistorische weerslag zouden krijgen.  
Zo was de deelstaat Slovenië tot 29 oktober 1918 een 
deel van het Habsburgse Rijk. Op die datum wordt 
Slovenië onafhankelijk en gaat deel uitmaken van de 
SHS, een samenwerkingsverband van Sloveense, 
Kroatische en Servische volken. De Oostenrijkse namen 
worden vervangen.  
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Zo krijgt Cilli (afb. 7), als nieuwe naam: Celje (afb. 8) en 
de nieuwe naam voor Hohenmauthen (afb. 9) wordt Muta 
(afb. 10). In beide gevallen kunt u trouwens uit de data 
van de stempels afleiden dat de stempels met de oude 
namen ook na de onafhankelijkheid nog werden gebruikt. 
 

In november 1918 bezet 
Servië het Hongaarse 
Banatgebied, dat ver-
volgens Servische Banat 
gaat heten. Afbeelding 11 
toont het Hongaarse 
stempel met de plaats-
naam Versecz. Na de 
bezetting is de nieuwe 
plaatsnaam Vršac te 

lezen in het Servische stempel (afb. 12). Ook hier bleven 
de Hongaarse stempels nog een tijd na de bezetting in 
gebruik. In afbeelding 12 is bovendien te zien dat het 
nieuwe stempel niet alleen de nieuwe naam vermeldt, 
maar dit bovendien doet in twee schriftsoorten. Het 
cyrillische schrift wordt nu naast (of eigenlijk moet ik 
zeggen: boven) het Latijnse gebruikt. Wanneer er twee 
schriftsoorten gebruikt worden, staat in Servië in de 
stempels het cyrillische namelijk altijd bovenaan. 

In december 1918 bezet Kroatië het Hongaarse gebied 
Međimurje en in januari 1919 wordt dit gebied bij Kroatië 
gevoegd. Dit heeft ook weer naamswisselingen tot 

gevolg. Zo gaat de stad 
Alsódomború (afb. 13) voor-
taan Donja Dubrava (afb. 14) 
heten.  
 
Karinthië is in 1919/1920 
tijdelijk bezet geweest door 
Slovenië. De Oostenrijkse 
plaats Völkermarkt (afb. 15) 
ging in die periode Velikovec 
(afb. 16) heten. 
 
Hoe toon je de 
plaatsnaamverandering? 
De normale manier is om 
zowel de oude als de nieuwe 
naam te tonen. Dan praten 
we dus over twee stukken. 
Maar er kan genoeg aan-
leiding zijn om er meer te 
tonen. Bijvoorbeeld om over-
gangssituaties aan te geven, 
zoals het nog een tijd 
gebruiken van de oude stempels na het invoeren van de 
nieuwe naam. Of om meerdere naamswisselingen die in 
de tijd plaatsvonden, te illustreren. 

Mijn persoonlijke opvatting is, dat als je beslist niet over 
een stuk met de oude naam kunt beschikken, het 
(tijdelijk) te doen is met alleen de nieuwe naam. Zeker 
als het om meer gaat dan alleen een aanpassing aan de 
nieuwe taal. Het omgekeerde lijkt me niet erg zinvol. Als 
je geen stuk van de nieuwe naam hebt, kan de 
thematische vermelding niet worden geïllustreerd met 
een filatelistisch stuk en dat is ´in strijd´ met de geldende 
regels. 
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Gelegenheid voor 
thematische verdieping 
U ziet uit de genoemde 
voorbeelden hoeveel the-
matische informatie en 
achtergronden u kunt ver-
melden als u zo´n ver-
andering van een plaats-
naam filatelistisch kunt 
laten zien. U kunt aan de 
hand van het betreffende 
stuk vermelden of op vrij 
ruimhartige wijze met een 
minderheid, of met de 
bewoners van het bezette 
gebied werd omgegaan, of 
juist niet. Uit de naams-
verandering kunt u vaak 
afleiden of die alleen 
bedoeld was als een 
aanpassing aan de nieuwe 

taal of dat die veel verder ging. In de volgende aflevering 
komen daar indringende voorbeelden van aan de orde. 
Kortom, áls een verandering van plaatsnaam in uw 
thema kan worden ondergebracht, dan liggen er mooie 
mogelijkheden voor verdieping van de thematische 
behandeling. 
 

Verantwoording 
De heer drs. H. Buitenkamp, die geen lid van onze 
vereniging is, heeft zich niettemin, op mijn verzoek direct 
bereid verklaard het nodige illustratiemateriaal voor het 
deel over plaatsnaamwijzigingen in en na de Eerste 
Wereldoorlog beschikbaar te stellen. Hij is een erkend en 
hoog gewaardeerd specialist op dit terrein, hetgeen o.a. 
blijkt uit het feit, dat hem zowel het lidmaatschap van de 
Europese als van de Nederlandse Academie voor 
Filatelie is aangeboden. Ik wil dan ook graag bena-
drukken dat niet alleen de afbeeldingen 7 t/m 16 van 
hem afkomstig zijn, maar dat dit ook geldt voor alle 
posthistorische en geschiedkundige kennis die daarbij 
vermeld is. 
Tijdens de bekerlezingen op 24 februari 2008 in 
Nijmegen, zag ik in de lezing van de heer V.T.J.M. 
Coenen (die later op de dag de winnaar bleek te zijn van 
het algemene gedeelte) de kaart die als afbeelding 6 in 
deze aflevering is opgenomen. Deze kaart was om heel 
andere redenen onderdeel van de lezing. De heer 
Coenen was graag bereid de illustratie en de verklaring 
van de beide namen in het stempel te leveren. De heer 
Coenen is eveneens lid van beide genoemde 
Academies. 
 
 

Ons trouwe lid Jacques 
van de Winkel, die al 
veel materiaal leverde 
voor de beide vorige 
afleveringen, heeft deze 
keer afbeelding 4 en 5 
met de bijbehorende 
informatie verzorgd. 
 
Heel veel dank aan deze heren!.  
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