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DE POSTGESCHIEDENIS VAN CHANIA

Walter Ronsse

1. ALGEMEEN

Chania is momenteel de tweede stad van Kreta; zij telt circa 62.000 inwoners. De stad ligt aan 
de westkant van de Baai van Chania en aan het begin van een schiereiland; zij is de hoofdstad 
van de gelijknamige provincie. De stad is het uitgangspunt voor een bezoek aan West-Kreta, 
dat misschien niet zo een rijkdom aan archeologische vindplaatsen heeft als Centraal- en 
Oost-Kreta, maar onovertroffen is in landschappelijk schoon.

In de Oudheid stond Chania bekend als Kydonia. Bij de haven zijn veel Minoïsche 
overblijfselen gevonden, waaronder onder meer de resten van een paleis. 

De Romeinen veroverden Kreta in 67 v.C. Onder de Romeinen was Kydonia, samen met 
Knossos en Gortina, een belangrijk bestuurscentrum. Vanaf het jaar 352 maakte Kreta, en dus 
ook Kydonia, deel uit van het Byzantijnse Rijk. Maar in 828 werd Kreta veroverd door de 
Arabieren. Kydonia werd eerst geplunderd en vervolgens weer opgebouwd onder de naam al-

Hannim. Deze naam bleef behouden onder de Byzantijnen die de stad in 961 bezetten. 

In 1252 kregen de Venetianen Kreta in hun bezit. Chania kreeg de naam Canea. Canea werd 
het bestuurscentrum van het westen van Kreta. Er werd een sterke burcht gebouwd en een 
haven aangelegd. In de 16e eeuw werd Kreta aangevallen door de beruchte zeerover 
Barbarossa en dit leidde tot een volledig herbouwen van de stad. Er kwam een nieuwe 
buitenhaven en een hoge ommuring. 

Toch konden de versterkingen van Chania niet beletten dat de stad in 1645, na een beleg van 
twee maanden, veroverd werd door de Turken die de stad nog eens volledig heraanlegden. In 
1821 leidde het Turkse wanbestuur tot een grote volksopstand. Deze opstand werd, in 
opdracht van Turkije, neergeslagen door Egyptische troepen; in ruil kreeg Mehemet Ali, de 
Egyptische vazal van de sultan, in 1824 Kreta in zijn bezit. In 1841 kwam Kreta weer 
rechtstreeks onder Turks bestuur en in 1851 werd Chania de zetel van het Ottomaanse bestuur 
van Kreta. 

Het wanbestuur door de Osmanen leidde tot vele opstanden; zo werd er in 1896 hevig 
gevochten in de straten van Chania waarop, onder Britse druk, een aantal hervormingen 
werden doorgevoerd. De Turken hielden zich daar echter niet aan en dit leidde tot een nieuwe 
grote opstand waarbij onder meer de hele christelijke wijk van Chania in de as werd gelegd. 
De onlusten die maar bleven duren, leidden uiteindelijk in 1898 tot een zeeblokkade door 
Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, 0ostenrijk en Italië en ten slotte nog in hetzelfde jaar tot 
zelfbestuur van Kreta. Chania werd de hoofdstad en zetel van de Gouverneur van de 
Kretenzische Staat. In 1913 werd de stad samen met de rest van Kreta bij Griekenland 
gevoegd; Chania bleef de hoofdstad tot 1971 toen Iraklion hoofdstad werd. De Venetiaanse 
ommuring werd afgebroken en Chania kende een enorme uitbreiding. Tegenwoordig is 
Chania het economische centrum van westelijk Kreta.

Ten slotte valt nog te vermelden dat Chania tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te lijden 
had onder bombardementen; het centrum van de stad verviel bijna volledig tot een ruïne. 
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Tijdens de “Slag om Kreta” in mei 1941 vormde het gebied rond Chania het middelpunt van 
de strijd. Dit leidde tot de bezetting van West-Kreta (dus inbegrepen Chania) door de Duitse 
troepen tot het einde van de oorlog op 8 mei 1945.

2. HET VENETIAANSE TIJDPERK (1252-1645)

De oudste briefwisseling dateert uit het Venetiaanse tijdperk. Uiteraard was er nog geen 
georganiseerde post. Post voor en van het buitenland had natuurlijk vooral betrekking op 
Venetië; voor het postvervoer werd een beroep gedaan op de zeilschepen die de verbindingen 
verzekerden tussen Venetië en diverse havens in het Midden-Oosten. Op deze brieven komen 
geen postale vermeldingen voor en eigenlijk ook geen privé-aanduidingen die betrekking 
hebben op het vervoer van de brieven. Opvallend is dat de brieven vooral afkomstig zijn van 
Candia (nu Iraklion); het was immers in deze haven dat de Venetiaanse schepen aanlegden en 
de Venetiaanse handelshuizen zullen ook wel vooral hier gevestigd geweest zijn. Ter 
illustratie: in de Kreta-verzameling van Gunter Rhensius die op 3 oktober 2009 door het 
veilinghuis Karamitsos werd geveild, bevonden zich zeven brieven afkomstig van Kreta, vijf 
werden verstuurd uit Candia en twee uit Rettimo en dus geen enkele uit Chania.1 In het Kreta-
handboek is er wel een brief van Chania afgebeeld; hij dateert van 5 oktober 1570.2

3. HET TURKSE TIJDPERK (1645-1898)

3.1. Vóór de post (1645-1865)

Vóór 1865 was er geen Turkse postorganisatie op Kreta aanwezig en dus uiteraard ook niet in 
Chania. Voor de zeldzame binnenlandse post moest men een beroep doen op particuliere 
boden; het Kreta-handboek toont twee voorbeelden, beide afkomstig van Chania.3

Voor buitenlandse post deed men een beroep op scheepvaartbedrijven, vooral van de Franse 
“Messageries Maritimes” en van de Oostenrijkse “Österreichische Lloyd”. Hieronder volgen 
drie voorbeelden (afb. 1-3).

1 A. Karamitsos Public Auction 336, 3 october 2009, p. E-3

2 R. FEENSTRA e.a., Crete Postal History, 2001, p. 15

3 id., p. 20 en 21
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Afb. 1 - Brief van 27 oktober 1843 van Chania naar het Griekse Syros. Daar kreeg de brief de stempel  

ΥΠΕΡΘΑΛΛΑΣΣΙΑ (= van overzee) en op de achterzijde de datumstempel van Syros als aankomststempel; 

de brief vertoont ook ontsmettingssleuven.

Afb. 2 – Brief van 4 maart 1841 van Canea (handgeschreven) naar Trieste met lijnstempel “Lettera arrivata per  

mare”; port 12 kreuzer  voor het traject Canea-Trieste en 2 x 3 kreuzer  voor het ontsmetten van 2 bladzijden,  

samen 18 kreuzer

Afb. 3 - Brief van 18 juli 1851 van Chania over Siros, Trieste, Chiasso en Bazel naar Marseille, met

- een Griekse dubbelecirkelstempel met lauriertakken van Siros van 11 juli 1851 (Juliaanse tijdrekening)

- een Grieks stempel ΔΠ (=port betaald)

- een stempel AT (= Autriche Transit)

- een Oostenrijks stempel Via di Chiasso

- een Frans stempel Autriche Bureau Fr. 1 de Bâle
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- op de keerzijde een dubbelecirkelstempel van Trieste (27 juli) en een aankomststempel van Marseile  

(datum onleesbaar).

3.2. De Turkse post (1865-1898)

Nadat de Turkse post in 1865 een eerste postkantoor had geopend in Candia, volgde in 1868 
een kantoor in Chania (in het Turks was dit Khaniya, Hanya of Hania). In dit kantoor maakte 
men gebruik van Turkse postzegels want deze waren ook in 1865 voor het eerst verschenen. 
Er zouden twee Turkse kantoren geweest, één in het stadscentrum en één in het havengebied.

Er waren ook al poststempels beschikbaar.

De eerste was een naamstempel in een achthoek met de naam Chania in Arabische letters; 
men gebruikte zwarte en blauwe inkt. Deze stempel is in gebruik geweest tot 1888. 
Afbeelding 4 toont een dergelijke stempel die gebruikt werd voor de annulatie van de 
postzegel.

Afb. 4 – Briefstuk van 6 december 1888 van Chania naar Istanboel, gefrankeerd met een Turkse zegel van 

20 para, met Franstalige datumstempel

Dan zijn er de zogenaamde ronde “intaglio”-stempels die de naam in 
negatief vermelden. Van deze stempel zijn er vijf types geweest; twee 
daarvan werden ook gebruikt voor telegrammen en dragen de Franse 
vermelding “Bureau télégraphique et postal” en de naam Hania of 
Hagne. Deze stempels zouden in gebruik zijn geweest tot het begin van 
de jaren 1890; zij zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam.4

4 Een afbeelding van alle vijf types vindt men bij R. Feenstra, p. 34.
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Het derde type stempel is de “Franse” plaatsnaamdatumstempel (diameter 25 mm) die de 
datum vermeldt en de naam CANEE TURQUIE (Turkije was een van de eerste 
ondertekenaars van het UPU-verdrag). Deze stempel zou gebruikt zijn van 1876 tot 1888 en 
komt vermoedelijk het meest voor; deze stempel vinden we terug op afb. 5.

In de periode 1889-1898 is er dan nog een tweetalig dubbelecirkelstempel (diameter 23 mm) 
die de naam HANIA vermeldt en de datum in het Frans maar ook beide in het Arabisch.

Afb. 5 – Prentbriefkaart van 9 september 1897 van Cania naar Wenen (Oostenrijk) met Turkse zegel van 20 para  

met tweetalige datumstempel

Volledigheidshalve vermelden we ook nog dat het Gezondheidsbureau van Chania, dat over 
portvrijdom beschikte, twee administratieve stempels heeft gebruikt waaruit de portvrijdom 
moest blijken; zij zijn ook tweetalig en vermelden in het Frans respectievelijk “Office 
Sanitaire de la Canee” en “La Canee Office Sanitaire”.

Tijdens de Turkse periode was ook de Oostenrijkse post actief in Chania maar omdat dit 
kantoor tot in 1914 is blijven bestaan wijden we er een afzonderlijke paragraaf aan.

4. DE OOSTENRIJKSE POST (1837-1914)

Hierboven werd al opgemerkt dat het agentschap van de Oostenrijkse Lloyd in Chania vanaf 
1837 post verwerkte. In 1845 werd dit agentschap een officieel postagentschap. In 1890 kreeg 
het het statuut van postkantoor. Het kantoor werd gesloten op 15 december 1914. 

Tot 1863 werden er in dit kantoor geen postzegels gebruikt. Maar dit werd vanaf dat jaar 
ruimschoots goedgemaakt: er werden postzegels gebruikt van Lombardo-Venetië, van de 
Oostenrijkse Levant (in piaster-valuta en in franc-valuta) en van Oostenrijk. 
Postwaardestukken waren er ook, namelijk die van de Oostenrijkse Levant in piaster- en in 
franc-valuta. 

Chania had natuurlijk ook zijn eigen stempels. 
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* Het Lloyd kantoor gebruikte een ovalen stempel zonder datum met de tekst Agenzia del  

Lloyd austriaco / Canea in de periode 1837-1864; er werd zwarte, blauwe en blauw-groene 
inkt gebruikt, maar de afdrukken zijn meestal heel onduidelijk (afb. 6).

Afb. 6 - Brief  van 23 oktober 1843 van Chania naar Athene met een schip van de Oostenrijkse Lloyd; hij draagt  

de stempel Agenzia del Lloyd Austriaco / Chania en op de achterzijde de aankomststempel van Piraeus.

* Het consulaire kantoor gebruikt eerst een tweeregelige stempel (zonder kader) met de 
vermelding CANEA en de aanduiding van de dag en maand (dus niet het jaar); de volgorde is 
soms ook maand-dag (afb. 7).

Afb. 7 – Portvrije brief (stempel FRANCA) van 27 september 1847 van Chania naar Trieste met tweeregelige  

stempel van CANEA
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* Later werd een enkelecirkelstempel gebruikt met de Italiaanse tekst I.R. SPEDIZIONE 
POSTALE / CANEA en de datum op drie regels: dag-maand (in Arabische letters)-jaar (enkel 
de twee laatste cijfers); tussen de eerste en de tweede regel staat een streepje. De eerste 
stempel werd gebruikt met zwarte, blauwe en bruine inkt; de tweede enkel met zwarte inkt 
(afb. 8).

Afb. 8 – Onvoldoende gefrankeerde briefkaart van 1 januari 1905 van Jena (Duitsland) naar Chania met  

stempel van het Oostenrijkse kantoor als aankomststempel

* Vanaf vermoedelijk 1874 is ook een enkelecirkelstempel bekend met CANEA en de datum 
opnieuw op drie regels (enkel in het zwart).

* Vanaf 1895 krijgen we dan een dubbelecirkelstempel met CANEA OSTERREICHISCHE 
POST; centraal bevindt zich dan de datum weer op drie regels maar bij een eerste type staat 
een streepje tussen de eerste en tweede regel en bij een tweede type is dit niet het geval. Er 
werd enkel zwarte inkt gebruikt.

* In 1905 wordt dan een brugstempel in gebruik genomen met de vermelding CANEA 
ÖSTERR. POST en links in de kroon staat ook een letter a; ook hier werd enkel zwarte inkt 
gebruikt. Dit doet natuurlijk vermoeden dat er ook een b-stempel heeft bestaan maar die is tot 
nu toe nog niet gezien (afb. 9).
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Het Oostenrijkse kantoor beschikte ook 
over eigen aantekenstrookjes 
(zwarte druk op geel papier zoals 
altijd bij de Oostenrijkse post) (afb. 
10).

Afb. 10 – Fragment met zegels in franc-valuta,  

dubbelecirkelstempel en aantekenstrookje.

Afb. 9 -  Dubbele briefkaart (het antwoorddeel werd niet gebruikt) in franc-valuta 

van 29 december 1909 van Chania naar Remiremont (Frankrijk).

5. DE GRIEKSE POST (1881)

In de jaren 1880 kreeg de Griekse regering de toestemming om drie consulaten 
te openen op Kreta: Chania, Iraklion en Rethymnon. Deze consulaten 
exploiteerden ook een postdienst. Daar werd echter zo weinig gebruik van 
gemaakt dat die vrij vlug opnieuw werden opgeheven. De juiste data zijn niet 
bekend maar geweten is wel dat het kantoor van Chania in bedrijf is geweest 
van maart tot november 1881. Het kantoor gebruikte natuurlijk Griekse zegels 

en een dubbelecirkelstempel (diameter 22 mm) met nummer 162. Zegels met dit stempel zijn 
zeldzaam en poststukken zijn tot nu toe zelfs nog niet gevonden.

6. DE FRANSE POST (1897-1914)

In mei 1897, dus nog voor de zeeblokkade van Kreta, organiseerde de Franse  post 
postkantoren in de drie grootste steden van Kreta, waaronder Chania, later volgden er nog. De 
Franse kantoren werden gesloten op 31 oktober 1914.

De oudst bekende stukken dateren van 15 mei 1897; vermoedelijk werd het Franse kantoor 
van Chania dat de naam LA CANEE droeg op die datum geopend. Aanvankelijk werden 
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Franse zegels en postwaardestukken gebruikt; later ook zegels van de Franse Levant en zelfs 
van de Franse Koloniën. 

In 1902 werden echter specifieke zegels en postwaardestukken in gebruik genomen: dezelfde 
types als van de Franse zegels (Mouchon, Blanc en Merson) maar met de vermelding CRETE. 

Als enige van de Franse kantoren heeft Chania twee verschillende datumstempels gebruikt. 
De eerste is het algemeen gebruikte dubbelecirkelstempel met daar rond nog een derde cirkel 
die enkel uit lijnstukken bestaat (diameter 26 mm) (afb. 11). 

Afb 11 -  Veldpostbrief van 15 augustus 1897 van Chania naar Besançon (Frankrijk) met handgeschreven  

aanduiding “Corps d’Occupation de Crète” en dubbelecirkelstempel van LA CANEE

Einde 1899 werd een gewone dubbelecirkelstempel in gebruik genomen (diameter 22 mm) 
(afb. 12).
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Afb. 12 - Prentbriefkaart van 8 januari 1902 van Sint-Petersburg (Rusland) naar Souda met zes stempels van  

Sint-Petersburg, een doorgangsstempel van 16 januari 1902 van het Russische postkantoor in Constantinopel  

(achterzijde) en de enkelecirkelstempel van LA CANEE van 1 februari 1902 als aankomststempel

Het kantoor LA CANEE werd veelvuldig gebruikt door de Franse bezettingstroepen. 
Militairen hadden portvrijdom;  de brieven moesten daarom bovenaan de vermelding “Corps 
d’occupation de Crète” of iets analoogs dragen (afb. 11). Heel wat brieven dragen nochtans 
wel een frankering; ik heb daar echter nog geen verklaring voor gevonden.

Het kantoor LA CANEE zou, vóór de gewone stempels beschikbaar waren, een naamstempel 
hebben gebruikt als aanduiding van het kantoor van vertrek, dus niet om de zegels te 
annuleren. Er is maar één poststuk bekend.5

7. DE ITALIAANSE POST (1897-1914)

Bij de geallieerde bezetting van 1897 werd het westelijke deel van Kreta, met Chania als 
hoofdstad, toegewezen aan het Italiaanse leger. Er werd onmiddellijk een veldpostkantoor 
opgericht. Het werd gesloten in december 1909 toen de Italiaanse troepen het land verlieten, 
maar er zou in 1916 in Chania opnieuw een veldpostkantoor in bedrijf geweest zijn ten 
behoeve van de Italiaanse troepen die tijdelijk op Kreta waren gestationeerd. Het kantoor 
maakte gebruik van een dubbelecirkelstempel met de tekst DISTACto R. TRUPPE ITALIANE 
IN CRETE  (Distaccamento Regie Truppe Italiana in Creta = Detachement Koninklijke 
Italiaanse Troepen op Kreta).6 Veldpost was portvrij maar het kantoor behandelde blijkbaar 
soms ook burgerlijke post; hiervoor werden Italiaanse zegels en de speciale zegels van het 
Italiaanse burgerlijke postkantoor van Chania gebruikt. 

In de loop van het jaar 1900 werd ook een Italiaans postkantoor voor burgers geopend; het 
werd gesloten op 31 december 1914. Er werden aanvankelijk zo goed als uitsluitend, 

5 Dit stuk is afgebeeld in R. FEENSTRA e.a., p. 98

6 Een afbeelding van deze stempel is te vinden in Hermes, augustus 2009, p. 16
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Italiaanse zegels en postwaardestukken gebruikt. Maar op 19 juli 1900 kreeg het kantoor 
eigen zegels en postwaardestukken; het waren Italiaanse zegels met een opdruk LA CANEA.

Er werden verschillende stempels van vijf stempeltypes gebruikt. Drie types waren 
plaatsnaamdatumstempels. De eerste was de gebruikelijke Italiaanse stempel maar met tekst 
LA CANEA (UF° POSTALE ITALIANO): een enkele cirkelstempel met in elke hoek drie 
boogjes waardoor de stempel een vierkant uitzicht krijgt. De datum wordt op drie regels 
aangegeven. 

Daarop volgde een gewone cirkelstempel waarvan drie ondertypes bestaan; zij kunnen 
onderscheiden worden aan de hand van de afstand tussen de punt vóór en de punt achter LA 
CANEA; die is respectievelijk 19, 21 en 18 mm. Het derde stempeltype is een brugstempel 
met weer twee ondertypes: in het eerste ondertype komen de letter L en de laatste letter A van 
LA CANEA lager dan het bovenste streep van de brug; bij het tweede ondertype staat ze op 
dezelfde hoogte.

Afb. 13 – Brief van 5 december 1902 van LA CANEA naar Ayr (Groot-Brittannië)
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Afb. 14 -  Aangetekende brief van 16 december 1909 van Chania naar Wenen (Oostenrijk) met zegels en  

stempels van het Italiaanse kantoor HANIA

Het vierde type is een tweeregelige naamstempel die gebruikt werd op 
aantekenstrookjes en etiketten van postpakketten. 

Ten slotte is er nog een datumloze dubbelecirkelstempel met de vermelding LA CANEA / 
UF° POSTALE ITALIANO / ISOLA DI CRETA die we enkel aantroffen als 
doorgangsstempel op brieven afkomstig uit het buitenland (afb. 15). In de literatuur hebben 
we nog geen enkele melding van deze stempel gevonden.

Afb.

CANEA
 LA van doorgangsstempel met achterzijde)  op (aankomststempel Kissamou
 Kastelli naar Brussel van drukwerk, als verstuurd Prentbriefkaart, - 15 
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Voorts zijn er nog vier voorgedrukte aantekenstrookjes in gebruik geweest (een exemplaar is 
afgebeeld op afb. 14).

8. DE AUTONOME STAAT KRETA (1899-1913)

De organisatie van de Kretenzische post werd geregeld in besluiten die gepubliceerd werden 
op 29 en 31 oktober 1899. Er werden 25 postkantoren  opgericht, waaraan er later nog vijf 
werden toegevoegd. In de lijst komt ook Chania voor; later is gebleken dat Chania twee 
postkantoren had, één in de haven en één in het centrum. Waarschijnlijk werd gewoon gebruik 
gemaakt van de infrastructuur van de twee vroeger bestaande Turkse kantoren. 
Over dat tweede kantoor is heel wat te doen geweest. In het eerste Kreta-handboek werd, op 
gezag van de toenmalige postdirecteur van Chania, gesteld dat er in Chania nooit een tweede 
kantoor geweest is. Dat er zovele stempels van Chania bekend zijn – hetgeen tot de 
veronderstelling van een tweede kantoor had geleid – zou verklaard worden doordat het 
kantoor van Chania een groot en een klein loket had.7 Intussen is gebleken dat deze stelling 
niet houdbaar is. Volgens R. Feenstra heeft ene G. Cairis in 1988 bewezen dat Chania reeds 
van in de Turkse tijd twee postkantoren had, één in het stadscentrum en één in de haven. Uit 
een stempel op een brief afgebeeld in het Kreta-handboek blijkt trouwens dat er in 1934 zeker 
een postkantoor was aan het Venizelos Plein (met de naam ΧΑΝΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 
en uit een andere brief blijkt dat er in 1957 nog een kantoor HANIA-B was. Aangezien er 
volgens de postdirecteur in 1985 maar een kantoor was, zou het kantoor B moeten gesloten 
zijn tussen 1957 en 1985.8 Wat er ook van zij, momenteel blijken er twee kantoren te zijn in 
Chania, een hoofdkantoor aan Tzazaki 3 en een kantoor aan de Anapafcos straat 10. Het is een 
verleidelijke gedachte dat die twee kantoren (niet noodzakelijk op hetzelfde adres) er al altijd 
geweest zijn van in de Turkse tijd. 

A B

Alle kantoren, dus ook Chania, kregen een enkelecirkelstempel met, in de kroon, de naam van 
het kantoor bovenaan en het jaartal onderaan, en in het middenstuk de datum op drie regels: 
dag / maand / uur. De twee Chania-stempels zijn duidelijk van mekaar te onderscheiden: in de 
stempel van het kantoor B  is de naam XANIA langer. Afb. 16 toont een poststuk met de 
stempel van HANIA-A als aankomststempel. De prentbriefkaart werd verstuurd te Gent op 19 
september 1901 en kreeg een aankomststempel   te Chania op 13 september 1901! Kreta 
gebruikte in die tijd immers nog de Juliaanse tijdrekening die dan 13 dagen achterliep op de 
Gregoriaanse .

7 R. FEENSTRA e.a., p. 184

8 R. FEENSTRA e.a., p. 244
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Afb. 16 – Prentbriefkaart van 19 september 1901 van Gent naar Chania met enkelecirkelstempel van HANIA van  

12 september 1901 als aankomststempel

Het hoofdkantoor kreeg, zoals ook het geval was voor de twee andere grote kantoren, ook een 
speciale stempel voor gebruik op financiële postwissels; de naam XANIA werd aangevuld 
met de vermelding tussen haakjes: ΕΠΙΤΑΓΑΙ (= postwissel) (afb. 17).

Afb. 17 - Ontvangstbewijs voor het wisselen van geld van 26 september 1913 (514,80 drachme = £ 20/9/5)

In februari 1905 werd in de drie grote kantoren, dus ook in het kantoor XANIA, de 
enkelecirkelstempel vervangen door een dubbelecirkelstempel (afb. 18).
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Afb. 18 – Antwoorddeel van een dubbele briefkaart van 25 augustus 1908 van Chania via Palaiahora naar  

Sklavopoula met dubbelecirkelstempel van HANIA

Er waren uiteraard ook stempels en later etiketten voor 
aangetekende zendingen. De stempel van het hoofdkantoor is te 
vinden op afb. 19. De stempel hiernaast was in gebruik bij het 
kantoor B; dit kantoor zou nog een tweede stempel in gebruik 
hebben gehad maar daarvan vonden we nog geen voorbeelden.9

Later werden in beide kantoren etiketten in gebruik genomen. 
Het etiket hiernaast is dat van het hoofdkantoor; het etiket van 
het bijkantoor vinden we op het poststuk afgebeeld als afb. 20.

Het Kretenzische postbestuur nam ook al vlug de beslissing een plattelandspost op te richten. 
Dit gebeurde op 1 mei 1901 (Griekenland volgde pas in 1911!). Er werden 68 postroutes 
georganiseerd, waarvan drie bij het kantoor Chania; zij kregen de nummers 7 (voor de regio 
Agia Triada), 8 (Mournion-Souda) en 9 (Tsikalarion-Kalyres). Later werden nog elf routes 
opgericht waarvan twee bij het kantoor Chania, namelijk nr. 70 (voor de omgeving van 
Vamos) en 74 (Rodovani); de Hermes catalogus geeft echter andere aanhechtingskantoren op. 

9. DE GRIEKSE POST (1913-…)

9 R. FEENSTRA e.a., p. 235
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Bij de opname van Kreta in Griekenland werd de postdienst uiteraard geïntegreerd in de 
Griekse post. De Kretenzische postkantoren kregen stempels in “Griekse” stijl. De oudste 
bekende afstempeling met een Griekse stempel is van het hoofdkantoor van Chania en dateert 
van 31 mei 1913.10 De vervanging van de R-strookjes duurde blijkbaar wat langer: afb. 19 
toont een R-brief van 10 februari 1914 met de Griekse stempel van Chania maar nog met een 
Krentenzisch R-stempel.

Afb. 19 – Aangetekende lokale brief van 10 februari 1914 van Chania met Grieks stempel ΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ 

(= aangetekend) en Kretenzisch R-stempel

Bij het kantoor Chania-B is de vervanging blijkbaar nog later gebeurd. Afb. 20 toont een 
R-brief van dit kantoor van 28 september 1920 met Kretenzisch stempel en aantekenstrookje.

Afb. 20  -  Aangetekende brief (verkleind) van Chania-B naar Parijs met Griekse zegels (vooral op achterzijde)  

maar Kretenzisch stempel en aantekenstrookje van HANIA-B

10 R. FEENSTRA e.a., p. 278
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Intussen werden natuurlijk een groot aantal Griekse stempels in de meest uiteenlopende types 
in gebruik genomen. Afb. 21 toont een aantal stempels die in het Kreta-handboek werden 
opgenomen.

Afb. 21 – De stempels van Chania uit het Kreta-handboek

Nog een andere stempel vinden we op het poststuk afgebeeld in afb. 22.

Afb. 22 - Aangetekende brief van 15 augustus 1929 met de eerste vlucht van Chania naar Londen op 16 augustus  

1929  met de stempel voor aangetekende brieven ΧΑΝΙΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ

In de periode 1936-1940 kende Griekenland een deviezencontrole. Alle poststukken bestemd 
voor het buitenland werden door ambtenaren van de Griekse Staatsbank gecontroleerd; na 
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controle werden de poststukken gestempeld met een administratieve stempel (dus geen 
poststempel). Afb. 23 toont een poststuk met de stempel van de deviezencontrole van Chania. 

Afb.23 - Brief van 3 augustus 1937 van Chania naar Buyukada (Turkije) met stempel ΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΥ 

(= vertrek) met violet stempel van de deviezencontrole (frankeerzegel van 8 drachme (2 drachme overfrankering  

en twee weldadigheidszegels van samen 1 drachme (verplicht op alle briefwisseling van 20 januari 1937 tot 11  

november 1941)

Er waren vanzelfsprekend ook machinestempels in gebruik. Afb. 24 toont twee voorbeelden 
van doorlopende machinestempels, waarvan een met publiciteit, die als doorgangsstempel 
werden gebruikt (op de achterzijde van het poststuk).

Afb. 24 – Twee machinestempels van Chania
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10. DE TWEEDE WERELDOORLOG

Zoals al gezegd werd West-Kreta in mei 1941 bezet door Duitse troepen. De bezetter liet de 
Griekse postkantoren verder functioneren; het kantoor HANIA ging, na een sluiting tijdens de 
slag om Kreta, weer open op 25 juni 1941; het gebruikte uiteraard verder Griekse zegels en 
stempels. In het kantoor werd een militaire censuurkantoor gevestigd dat op dezelfde dag zijn 
activiteiten aanvatte. Over de werking ervan is nog niet alles duidelijk. We weten wel dat er 
vijf verschillende censuurmerken werden gebruikt, waarvan twee de naam Chania vermelden 
(let wel, dit zijn geen poststempels). Afb. 25 toont een dergelijke gecensureerde brief.

Afb. 25 – Gecensureerde briefkaart van 1 december 1941 van Chania naar Thessaloniki met  

dubbelecirkelstempel van ΧΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΥ en Duitse censuurstempel ZENSIERT FELDKOMMANDANTUR

En in de marge hiervan kwam Chania op het einde van de oorlog nog 
eens in het nieuws. Op 3 oktober 1944 kregen de Duitse troepen het 
bevel KRETA te ontruimen maar door het ontbreken van voldoende 
vervoersmogelijkheden, bleven duizenden soldaten achter. Om de 
motivatie van de soldaten hoog te houden werd ten behoeve van de 
veldpost een luchtbrug ingesteld. Elke militair had recht op acht 
poststukken per maand. De controle hierop gebeurde aan de hand van 

“toelatingszegels” (deze zegels vertegenwoordigden dus geen port). Speciaal voor Kreta 
werden in een drukkerij in Hania 200.000 veldpostzegels overdrukt met het woord “Inselpost” 
met daarboven en daaronder een versiering. 

XXX


