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Retourpost van Hongarije naar Griekenland

In een partij Griekse retourpost stelde ik bij de bestemming Hongarije 
vast, dat de Hongaarse post in het jaar 2000 heel wat verschillende 
aanduidingsmethodes gebruikte om onbestelbare post te retourneren.  
De liefhebber van retourpost vindt ze hierna, met toelichting.

Ik begin met 1) een rode retour sticker voor gebruik naar het buitenland, die ik bij 60 naar 
Hongarije verzonden ansichtkaarten maar 1 keer tegenkwam, tweetalig: VISSZA – RETOUR. Het 
codenummer van de Hongaarse post voor dit etiket is hier 79 140 030602, met als bijschrift sz. 
ny. Kezbesithetetiensegi jelzo. Het adres op deze ansicht van Rhodos was incompleet, de naam 
van de plaats van bestemming ontbrak (zie de aantekening ‘ville?’ bovenaan de sticker). Vandaar 
de sticker, waar het toepasselijke hokje netjes is aangekruist. Aansluitend werd volgens 
dienstvoorschrift door de postbeambte de datum van afhandeling (7 september 2000) 
aangebracht op het etiket,  en de sticker afgetekend met zijn paraaf aan de rechteronderzijde.

Dan volgt op een ansicht van en uit Corfu van 1 september 2000 2) een rode retoursticker met 
alleen de Hongaarse tekst. Het codenummer van de post is hier 79-140-03070-2, met bijschrift 
sz. ny. “VISSZA” jelzo.
Het adres is met zwarte pen verticaal doorgehaald, de paraaf van de postbeambte vinden we met 
dezelfde pen op het toepasselijke vakje en rechtsboven over het etiket is (zwak) het stempel 
Budapest, 11 september 2000 afgeslagen. 
Tenslotte is met een ouderwets blauw potlood links het (verkeerde) retouradres geïndiceerd, te 
weten dat van de uitgever van de ansicht die gevestigd was te Chania op Kreta….
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Op de 3e kaart, van het kanaal van Korinthe, zien we dezelfde rode sticker als op nummer 2, 
maar nu over het Griekse zegel heen gekleefd (postzegelmoord) en met 3) een additionele 
donkerroze, tweetalige sticker ‘RETOUR – VISSZA’ met de code CN 15 in de rechterbovenhoek en 
79-140-030601 als de etiketcode van de post, met het bijschrift sz. ny. Kezbesithetetlensegi 
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Szoul. Ook hier bleek het adres niet volledig en dat is na verticale doorhaling van het adres met 
blauwe pen in het derde vakje op deze sticker netjes aangekruist. Een vaag dagtekeningstempel 
Budapest van 21 juli 2000 is op dat etiket afgeslagen en ook hier vinden we de paraaf van de 
behandelende postbeambte terug.

Op de 4e ansicht,  van Nei Pori, verzonden van Platamon op 5 juli 2000 naar Budapest vinden we 
dezelfde sticker combinatie terug als op de voorgaande kaart, maar nu is op de donkerroze 
sticker (type 3) aangekruist 4) de reden van onbestelbaarheid dat geadresseerde is verhuisd en 
niet meer woonachtig op dit adres. Het lijkt er op of de postcode van de nieuwe woonplaats op 
het rode etiket is aangebracht (6229), maar een huisnummer ontbreekt. En dus ging ook deze 
kaart retour richting Griekenland.

En dan volgt hierna de 5e ansicht, nu van Mykonos. Daarop heeft de postbeambte in Budapest de 
moeite genomen om de juiste postcode bij het adres te schrijven (1021 in plaats van 1031), maar 
dat bleek vergeefse moeite. 
Het aangegeven adres werd alsnog onvolledig bevonden en daarop beging de behandelend 
postbeambte -die het lichtblauwe potlood hanteerde- een postzegelmoord door het eerder 
gemelde donkerroze stickeretiket over de postzegel heen te plakken, zij het om de boodschap en
het adres van de afzender dat hier toevallig werd vermeld, te sparen.
Het rode retour etiket (tweetalig of in Hongaars) ontbreekt hier. De postbeambte heeft ook niet 
het dagtekeningstempel gebruikt zoals gebruikelijk was maar een gewoon verstelbaar, niet 
officieel datumstempel zoals je dat bij elk bedrijf wel aantreft. 
De kaart kwam terug in Griekenland, maar daar is het de post kennelijk ontgaan dat het adres 
van de afzender op de kaart vermeld stond, want hij is aansluitend gewoon in de bak 
‘onbestelbare post’ beland….. Het zal wel een warme dag zijn geweest.
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Op de 6e ansicht van Paralia, van 30 juni 2000, vinden de volgende variant terug: toepassing van 
dezelfde donkerroze sticker (en een halve postzegelmoord), met als dagtekeningstempel 18 juli 
(stempelfout?), maar nu is daarover heen 5) een kleine informatieve sticker ‘Megorzesrea
(‘informatie’) van de plaats van retourzending vanuit Hongarije richting Griekenland 
aangebracht, i.c. Budapest.
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De 7e ansicht werd op 17 juli 2000 verzonden van Lefkas. Ook hier was het adres niet toereikend 
voor bestelling in Budapest en weer zien we het adres doorgehaald, nu met een kruis. Ook is de 
donkerroze sticker weer aangebracht met het kruisje bij het vakje adresse insuffisante. De datum 
(20 juli) is  nu met de pen, tijdstip en paraaf toegevoegd. De kleine informatiesticker is ook weer 
aanwezig, maar Budapest is doorgehaald en met de pen veranderd in ‘Plai’ (Hongaarse afkorting 
voor ‘dead letter box?). Weer een variant dus.

Op de 8e kaart, verzonden van Paralia zijn de twee postzegels van 30 en 170 drachme zo licht 
gestempeld, dat ze bijna voor ongestempeld zouden kunnen doorgaan. Deze kaart kwam terecht 
in Pest (de andere kant van Buda), maar de geadresseerde was op het aangegeven adres 
onbekend. 
Dat adres werd met lichtblauw potlood doorgehaald en het bekende donkerroze etiket werd 
aangebracht. We zien nu daaroverheen geplakt 6) eenzelfde soort informatiesticker, maar in een 
ander lettertype gedrukt. De sticker werd met een buitengewoon helder dagtekeningstempel 
van Pest afgeslagen en het ontwaardde daarbij ook het zegel van 30 drachme, zij het dat hier bij 
de afstempeling een hoekvouw ontstond.
Op deze kaart is ook voor het eerst op post naar Hongarije sprake van een automatiseringscode, 
die direct onder de frankering doorloopt en uit louter lichtviolette verticale streepjes bestaat, 65 
in totaal, die onderling in hoogte variëren. Ik vermoed dat het Hongaars is, want de Griekse code 
staat in deze periode –als hij al voorkomt- helemaal onderaan, is in rood en de streepjescode telt 
nooit zoveel tekens als deze. Daarbij wijken de streepjes zelf duidelijk af.

Ansicht 9 (zie de 2e afbeelding op de volgende pagina) is afkomstig van Panormos op Kreta. Hij 
werd verzonden op 5 juni 2000 naar Szolnole. Geadresseerde bleek aldaar te zijn verhuisd en dat 
leverde weer de bekende donkerroze sticker op met aankruising van het 2e vakje met toevoeging 
van de paraaf van de beambte. Het dagtekeningstempel werd op 14 juni afgeslagen op dit etiket.  
Het adres is weer met een kruis in lichtblauw potlood doorgehaald en een dito pijl verwijst naar 
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de naam van de uitgeverij van de kaart. Helemaal links is weer het informatiestickertje van 
Budapest aangebracht, waar de retourzending van dit soort post werd gecoördineerd.
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Op de 10e ansicht van Heraklion van 5 september 2000 staat een Pope die zich per ezel 
voortbeweegt. Richting Budapest weer, maar helaas blijkt het adres onvolledig. Kruisje op het 3e

vakje dit keer en een glashelder dagtekeningstempel van Kakoskeresztur van 11 september, dat 
in zijn geheel op de donkerroze sticker is aangebracht. De paraaf van de beambte en doorhaling 
van het adres ontbreken hier; een pijl met pen naar het Griekse raderstempel volstaan kennelijk 
voor retourzending richting Griekenland.

De 11e ansicht is van Pilion – Platanias. Hij werd op 11 augustus 2000 vanuit Volos verzonden 
naar Hongarije. 

Hierop lijkt de plaatsnaam van de bestemmeling te ontbreken en hij brengt ons variant 8):
opmerkelijk is dat hier geen adres is doorgehaald en de rode en/of de donkerroze retourstickers 
ontbreken geheel. 

Volstaan is met het aanbrengen van het kleine informatie etiketje van de plaats van 
retourzending, Budapest, van het kleine lettertype en het bijschrijven van de postcode (2000) 
van het verzamelcentrum van onbestelbare te retourneren buitenlandse post.

De volgende kaart (nummer 12, zie de 2e afbeelding op de volgende pagina) is een ansicht van 
een helverlichte Akropolis van nachtelijk Athene. Hij werd op 8 september 2000 verzonden naar 
Mabo en na plaatsing van 9) een lichtblauw kastjesstempel met de tekst RETOUR – VISSZA  CN 
15 waarin het hokje ‘onbekend’ werd aangekruist vandaaruit op 12 september doorzonden naar 
Budapest. Het adres werd daartoe eerst doorgehaald met lichtblauw potlood en gewijzigd in 
1425 Budapest. De postcode van het verzendcentrum. Vandaar dat ook het informatie etiketje 
van de plaats van retourzending weer werd aangebracht. We zien dit in een afwijkend klein 
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formaat en een afwijkende kleur, namelijk roodoranje, met daarop de paraaf van de 
behandelende beambte.
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Ansicht 13 laat het ‘Olympic Beach’ van Katerini zien. Hij werd verzonden op 29 juni 2000 naar 
Szombathely. Hier bleek de geadresseerde niet bekend op het aangegeven adres. Dit keer werd 
10) hetzelfde kastjesstempel als van kaart 12 in violet afgeslagen, de datum met zwarte pen 
toegevoegd (5 juli) en de paraaf van de beambte staat er in groen in. Het adres werd keurig 
doorgehaald met lichtblauw potlood en het dagtekeningstempel van de datum van verzending 
werd op 6 juli afgeslagen. 
Op het verzendcentrum in Budapest (postcode 1425) werd weer het informatie etiketje
aangebracht, dit keer in kersrode kleur en weer in het kleine lettertype.

Ansicht 14 staat op de volgende pagina en komt van Stavros, 29 augustus 2000 naar Budapest. 
Na enig heen en weer verzenden naar verschillende postcodes werd de conclusie getrokken dat 
de geadresseerde en onbekend was en het adres onvolledig. Dat zien we terug op 11) een nieuw 
lichtroze etiket, tweetalig, RETOUR – VISSZA, waarvan de tekst exact hetzelfde is als het eerder 
besproken donkerroze etiket.

En ansicht 15 (de 2e kaart op de volgende pagina) is een overzichtskaart van Rhodos, die op 8 
oktober 2000 naar Budapest werd gezonden. 
Hij draagt hetzelfde lichtroze etiket als de vorige kaart, maar hier is het 2e blokje ‘verhuisd’
aangekruist. 
Nieuw is hier 12) het postale lijnstempel Pal Gyorgy 6118.
Het adres is doorgehaald.

De daarop volgende ansicht (de 16e) komt van Heraklion (dat valt alleen uit de tekst af te leiden, 
want het stempel laat alleen het tekstdeel zien uit het raderstempel en mist de kop met de 
dagtekening). 
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Hij ging naar Budapest en ook hier bleek de geadresseerde verhuisd. Het adres werd niet 
doorgehaald, maar we zien hier 13) een nieuw, kleiner type kastjesstempel met de tweetalige
tekst RETOUR – VISSZA dat nu nog maar twee keuzes laat: verhuisd en geweigerd, in zwarte inkt
afgeslagen zo helder, dat het bijna een etiket lijkt.

En met de aantekening van de datum in zwarte pen in het kastjesstempel (11 september) en de 
naam van de postbeambte ging ook deze kaart retour Griekenland.

De 17e ansicht komt van Mykonos en is van 22 augustus 2000. Ook hier is wat door de post 
gewinkeld met postcodes, maar de geadresseerde bleek ook in dit geval niet meer aanwezig op 
het opgegeven adres. We zien hier opnieuw 14) het nieuwe, kleinere type kastjesstempel met de 
tweetalige tekst RETOUR – VISSZA dat nog maar twee keuzes laat: verhuisd en geweigerd, maar 
nu afgeslagen in violette inkt.

Daaronder zien we op ansicht 18, afkomstig van Sarti op Halkidiki weer de donkerroze sticker 
terug die we eerder op ansicht 3 en volgende tegenkwamen, met aangekruist vakje 1 (onbekend) 
en daarop de datum en paraaf en het dagtekenstempel van SZEGED. Nieuw is hier (en uit de 
steekproef alleen voorkomend bij SZEGED) het tweeregel stempel met in kapitale letters VISSZA 
/ RETOUR. Het adres in blauw potlood doorgehaald en een pijltje naar de postzegel maakt 
duidelijk dat ook dit stuk retour richting Griekenland moest.

Een variant van deze tekst in violet en in een kleiner lettertype, gevat in een pijl die rechts op de 
19e ansicht –ook afkomstig van Halkidiki en verzonden naar Szekesferyar- naar boven wijst is 
het volgende item. Hier is ook weer de donkerroze sticker aangebracht met daarover heen het 
dagtekenstempel, datum en paraaf van de beambte alsmede links onder het informatie etiketje 
met kersrode tekst bijgeplakt dat we eerder tegenkwamen bij ansicht 13. Ook hier was de 
geadresseerde niet bekend op het aangegeven adres. Ook deze zomerse groeten gingen retour 
naar Griekenland.
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De 20e ansicht, met een beeldschone aantrekkelijke in niets gehulde dame, is van 18 juni komt 
van Katerini. De plaats van bestemming ontbreekt, wel is een begin van een postcode genoteerd, 
maar tevergeefs.  Met de bekende roze sticker beplakt (en aankruising van hetzelfde vakje) en 
het lichtrode informatie stickertje, nu weer in grotere tekst van kaart 8 en 9. Deze kaart ging 
retour met een iets kleinere variant van onze pijl op de vorige kaart met het tweeregelig stempel,
dat hier treffend in roze is uitgevoerd.
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Ook op de 21e ansicht, ook weer afkomstig van Halkidiki en verzonden van Pefkohori, treffen we 
het vertrouwde donkerroze etiket weer aan, nu met het 3e vakje ontoereikend adres aangekruist 
en het informatiestickertje in oranjerood. Nieuw is hier een violet tweeregelig stempel van het
postkantoor in stad Szekszard met de tekst Cimnyomozas megtortent Szekszard Posta:

Kaart 22 ging naar Budapest en toont ons een laatste variant met de bekende donkerroze sticker, 
nu met aankruising van het 2e vakje (verhuisd). Hij is van 5 december 2000 en komt van Athene 
en vergast ons op Kaap Sounion bij zonsondergang. Het dagtekenstempel is van Zuglo, 12 
december en nieuw is hier het violet kastjesstempel CIM ELEGTELEN /Insuffisance d’adresse.
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De resterende kaarten missen zowel de donkerroze sticker als een lichtrood/kersrood 
informatiestickertje. We zien hier een aardige verscheidenheid aan stempels die deze stickers 
vervangen.

We starten met ansicht 23, van Neos Marmaras op Halkidiki met helaas een onleesbaar 
verzendstempel, maar hij kwam aan in Budapest. Daar werd het adres ontoereikend bevonden, 
dat vervolgens met de pen werd doorgehaald. 
In plaats van de donkerroze sticker werd hier een vierkant violet stempel geplaatst met 6 vakjes 
aan mogelijkheden om aan te kruisen, waarvan 1 blanco (kennelijk voor speciale gelegenheden).  
Verder had de postbode er geen zin in om nog een dagtekeningstempel te plaatsen (het zal wel 
zomer en warm zijn geweest).

Ansicht 24 (volgende pagina) toont ons Paralia en werd verzonden van Korinos naar Szeged. In 
plaats van de donkerroze sticker is ook hier een kastjestempel geplaatst met 6 vakjes aan 
mogelijkheden om aan te kruisen, waarvan 1 blanco, maar nu in een rechthoekig formaat, 
afgeslagen in lichtviolet. De geadresseerde was onbekend op het aangegeven adres en na 
doorhaling daarvan met een blauwviolet potlood zien we het ons inmiddels bekende tweeregelig
stempel met kapitale letters VISSZA / RETOUR afgeslagen, met daaroverheen het 
dagtekeningstempel van SZEGED.

Een variant op dit stempel, in blauwviolet en nu uitgevoerd met maar 5 vakjes vinden we daarna 
op de 25e kaart. Die is van Sarti, verzonden van Sykea Halkidiki van 30 augustus 2000 naar 
Budapest. De geadresseerde bleef onbekend, ook na een poging van een postbeambte om met 
blauw potlood de juiste postcode aan te brengen. 
Na doorhaling van het adres met blauwe balpen werd dit stempel afgeslagen en vervolgens 
daaroverheen het dagtekeningstempel van Sashalom van 8 september.
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Een kleurvariant van dit stempel treffen we aan op de volgende, inmiddels al de 26e kaart, dit 
keeruit Nei Pori. Die werd op 21 juni verzonden naar Budapest. Op de kaart is vanwege 
onvolledig adres in blauw potlood een grote pijl naar Nei Pori geplaatst dat links onder in de 
hoek staat afgedrukt. Het dagtekenstempel is hier van Budapest 100, van 26 juni 2000.
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Voor wie het nog niet wist of wie dat nog niet was opgevallen: de Hongaren noteren de datum in 
hun stempels altijd van achter naar voren, d.w.z. eerst het jaar, dan de maand en dan de dag.
Een heel afwijkend rechthoekig stempel, dit keer in zwart afgeslagen en uitgevoerd in klein 
formaat met maar liefst 8 keuzevakjes met Hongaars/Franse tekst staat op kaart 27. Tot dusver 
stond altijd eerst de Franse tekst voorop. Dit stempel heb ik maar een keer aangetroffen tussen 
de ruim 120 onderzochte kaarten:
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De afsluitende ansichtkaart (28) is er een van Athene. Hij laat het bij avond verlichte theater van 
Herodus Atticus zien met de Acropolis op de achtergrond. En er wordt een uitvoering 
gehouden… De achterzijde is helaas wel wat verkleurd door vochtinwerking (regen).

De kaart werd verstuurd naar Budapest vanuit een andere (moeilijk te ontcijferen) plaats naar 
Budapest. Hij is bijzonder omdat over deze kaart ook additionele toeristenbelasting is betaald 
die ten bate komt van de musea en archeologische bezienswaardigheden in Griekenland.  Dat is 
te zien aan het rode bandstempel boven aan de kaart. Dus wie Griekse ansichten verzamelt: kijk 
ze na, of dit wellicht ook bij kaarten uit je verzameling voorkomt! In elk geval kwam ook deze 
kaart terug bij de Griekse post, voorzien van een simpel klein Hongaars kastjestempel Ismeretien 
/ Inconnu dat over het Griekse zegel is afgeslagen. Ook het kantoor in het Hongaarse 
dagtekeningstempel is niet leesbaar, wel de datum van retournering: dat was 10 oktober 2000. 


