Wijn per post
Filatelistische wijnliefhebbers kunnen hun thema op talrijke manieren illustreren. Het
meest voor de hand liggen natuurlijk postzegels met afbeeldingen van druiven,
wijnpersen en andere attributen die bij de wijnproductie en -consumptie gebruikt
worden.
Maar behalve postzegels kan ook andere filatelistische elementen in een verzameling
Wijn' opnemen. Denk maar eens aan de vele thematisch bruikbare stempels, waarvan
er alleen in Frankrijk al honderden te vinden moeten zijn.
Poststukken zijn met wat moeite ook wel te vinden. En dan denken we niet alleen aan
geïllustreerde briefkaarten, zoals de Belgische publibel elders in dit nummer, maar aan
stukken die te maken hebben met de verzending van wijn per post.
Een voorgefrankeerde 'Flespost'-verpakking, zoals die op de grotere postkantoren te
koop is, hoort er natuurlijk bij. Maar die past wat lastig in uw album, en ook in een
standaard-tentoonstellingskader wordt het passen en meten.
We tonen u daarom een ander voorbeeld van een poststuk dat met wijn te maken
heeft.
Deze Zwitserse pakketkaart werd in 1990 vanuit Zwitserland verstuurd naar
Nederland. De bijbehorende zending bestond uit een kistje wijn, afkomstig van
Weinkeller "3 Kapuziner A G " uit Lachen. De zending had een gewicht van 4400
gram, waarvoor 26 Zwitserse francs aan port verschuldigd was. Deze werd voldaan
door middel van het plakken van een postzegel Evangelist Johannes' (20 fr oranje) en
twee postzegels uit de reeks 'Tekens van de Dierenriem', respectievelijk 'Boogschutter'
(4fr)en 'Maagd'(2 fr).
De kaart werd afgestempeld met het dagtekenstempel Lachen, 17-12-90, en het
pakket werd via Bazel naar Rotterdam verzonden, alwaar het werd ingeklaard en
doorgezonden naar de geadresseerde in Breda. Die ontving zijn wijn op 20 december
(aankomststempel achterzijde), dus nog ruim op tijd voor de feestdagen.
Behalve vanwege de hoge frankering is deze kaart vooral interessant door de postale
stempels en etiketten. Naast de pakketstrookjes van Lachen en Bazel is er het
drietalige Zwitserse etiketje 'vrij van belasting en rechten', met daarnaast een stempel
van het Expeditieknooppunt Rotterdam 'VRIJ van belasting / in - uitklaring'.
Ook is rechts op de kaart nog vaag een ander Rotterdams (aankomst?-)stempel te zien.
En omdat het hier een zending wijn betrof, werd het geheel afgemaakt met twee
Nederlandse etiketten: in rood 'BREEKBAAR' (P4529) en in blauw
'VLOEISTOFFEN' (P4548).
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