SPEYER
P. Jonkman
De belangrijkste bezienswaardigheid van Speyer is de Dom, de grootste bewaarde kathedraal
in romaanse stijl ter wereld. Van deze kerk heb ik een bouwplaat en zoals ik al eerder heb
verteld combineer ik de hobby van het maken van bouwplaten met het postzeges verzamelen.
In dit artikel een weergave van die combinatie.
Speyer is een stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts en telt ruim 50.000 inwoners (2018). Evenals
Aken en Keulen heeft deze stad in het Nederlands een naam, Spiers. De stad ligt aan de monding van
de Speyerbach in de Rijn, 25 km ten zuiden van Ludwigshafen, op een hoogte van 104 meter.

Korte geschiedenis van Speyer en inhoud van dit artikel.
Het huidige Speyer was in de Romeinse tijd bekend als Noviomagus (Nieuwmarkt, ook Nijmegen
droeg die naam). (afb. 1, Mi((1990)1444, postzegel ter gelegenheid van 2 millennia Speyer). Rond het
jaar 500 verscheen de naam Spira in geschreven documenten. Vanaf de 12e eeuw begon de stad
Spiers zich los te maken van de bisschop. Dat lukte aan het eind van de 13e eeuw, waarna de
bisschop zijn zetel naar Udenheim verplaatste. Niettemin bleef het prinsbisdom Spiers bestaan tot
1803.
Speyer werd vervolgens de hoofdstad van de
Beierse Palts, een tot het koninkrijk Beieren
behorende exclave in de Palts.
Vanaf 1958 was de fabriek van Heinkel in Speyer
gevestigd onder de bedrijfsnaam Ernst HeinkelFahrzeugbau.
In juli 2017 werd Helmut Kohl te Speyer begraven.
Genoeg onderwerpen om een en ander te
combineren met postzegels uit mijn verzameling.

De Dom van Speyer
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De dom van Speyer (Kaiser- und Mariendom zu Speyer) is de grootste kerk in romaanse stijl ter
wereld. (afb. 2, foto; afb 4 bouwplaat). Samen met de kathedralen van Mainz en Worms maakt hij
deel uit van de drie romaanse Kaiserdome langs de Rijn. Paus Pius XI heeft de kerk in 1925 tot
basiliek verheven. De dom staat sinds 1981 op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Romaanse architectuur is de benaming voor een
stijlperiode in Europa die duurde van ca. 1000 tot
ca. 1200. Kenmerkend is onder andere het gebruik
van rondbogen bij raam- en deuropeningen en
gewelven.
De bouw begon rond 1030 onder de keizer
Koenraad II. In 1061 werd de dom ingewijd door
zijn kleinzoon, Hendrik IV.(afb. 3, Mi(1961)366).
Deze breidde de dom tussen 1082 en 1106
aanzienlijk uit. De kerk wordt sindsdien afgesloten
door een apsis (een ronde koorafsluiting), met een
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dwerggalerij en twee torens, een type dat sindsdien in het Rijnland
veelvuldig is nagevolgd. De torens hebben een achtkantige spits
tussen vier topgevels. Bijzonderheid aan de dom is dat de
dwerggalerij rond om het gehele bouwwerk loopt, terwijl dat
meestal slechts een deel van het gebouw geldt. Deze dwerggalerij
is een architectonische versiering in de romaanse bouwkunst en
bestaat uit een open arcade vlak onder de dakrand van een
kerkgebouw. Hoewel voornamelijk bedoeld als versierend
element, kan een dwerggalerij ook begaanbaar zijn. In Maastricht
bijvoorbeeld werd tijdens de Heiligdomsvaart de dwerggalerij van
de Sint-Servaaskerk gebruikt voor de dagelijkse reliekentoning,
waarbij de verzamelde pelgrims toekeken vanaf het Vrijthof.
Tijdens de Negenjarige Oorlog 1688-1697) werd de dom
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geplunderd, waarna een barokke façade de plaats van het
verwoeste westwerk innam.
In 1794 verwoestten Franse troepen de
dom opnieuw, waarna het bisdom in
1801 werd opgeheven en de kerk
dreigde te worden gesloopt. Na de val
van Napoleon werd het bisdom in 1817
echter hersteld en ook de dom werd in
de loop van de 19de eeuw herbouwd, in
een neoromaanse stijl die sterk afweek
van het origineel. De restauratie van
1957-1961 beoogde de dom weer terug
te brengen in zijn oorspronkelijke staat.

De Beierse Palts
In mijn verzameling trof ik een zegel aan
van Bayern, afgestempeld in Speyer.
(afb. 5, Mi(1911)78; stempel en perfin
staan wat ongelukkig dus ik kan niet
uitmaken wel type). Dat bevreemde mij,
want Speyer ligt niet in Beieren. Toch
klopt het wel. Want de zogenaamde
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Beierse Palts was een tot het koninkrijk
Beieren behorende exclave met als hoofdstad Speyer. Op het Congres van Wenen in 1815 werd het
aanvankelijk aan het Keizerrijk Oostenrijk toebedeeld, nadat het vanaf
1814 al onder gemeenschappelijk Oostenrijks-Beiers gezag stond. In
het Verdrag van München van 1816 stond Oostenrijk het gebied aan
Beieren af.
Het gebied heette Rheinkreis tot 1837, toen het de naam Pfalz kreeg.
Het gebied bleef tot Beieren behoren tot aan de oprichting van de
deelstaat Rijnland-Palts op 30 augustus 1946. De zegel bevat een
perfin (een “S”). Er zijn talloze perfins in Duitsland (ca 18.500! in
Nederland maar 890), dus ik ben maar niet begonnen om te zoeken bij
welk bedrijf deze perfin behoort. Het kan ook een dienstzegel zijn,
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maar daarbij kom ik in de catalogus alleen de E tegen. Op andere zegels
wel een K, B, R of LK. Maar geen S. Wie weet het wel?

Heinkel
De naam Heinkel is nauw verbonden aan de
bromfietsen en scooters (afb. 6, model;
Heinkel Touruist 103-A1, 175 cc, 1959).
Maar ook aan de vliegtuigindustrie die in de
Tweede Wereldoorlog naast Junckers de
vliegtuigen voor de Duitse Luftwaffe leverde.
Maar ook de burgervliegtuigen van de
Lufthansa kwamen van Heinkel (afb. 7,
Mi(1936)603). Hetzelfde vliegtuig komen we
tegen op een postzegel van de BRD (afb 8,
Mi(1979)1006)
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Vanaf 1958 is de fabriek van Heinkel in Speyer
gevestigd onder de bedrijfsnaam Ernst HeinkelFahrzeugbau waar opnieuw begonnen werd met het ontwerpen van vliegtuigen. Na overname van
het bedrijf in 1964 door de Vereinigte Flugtechnische Werke (VFW), veranderde de naam in PfalzFlugzeugwerke.
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Helmut Kohl

afb. 9

Helmut Kohl (1930-2017) (afb. 9; afb. 11 Mi(2012)2960) zal in de
geschiedenis bekend blijven als de Duitse “kanselier van de
eenheid”. Tijdens zijn ambtsperiode kwam in 1989 de hereniging
van Duitsland tot stand.
Geboren in 1930, als derde kind van Hans Kohl en Cäcilie Schnur,
groeide hij op in Ludwigshafen, bezocht daar het gymnasium en
studeerde daarna in Frankfurt (rechten) en Heidelberg (geschiedenis
en staatsrecht).
Na zijn studie ging hij in 1956 werken als wetenschappelijk
medewerker bij het Alfred-Weber-Institut van de Universiteit
Heidelberg. In 1958 promoveerde Kohl op zijn werk over De politieke
ontwikkeling in de regio Palts en de herrijzenis van de partijen na
1945. Aansluitend werd hij directie-assistent bij een ijzergieterij in
Ludwigshafen. In 1960 trouwde hij met Hannelore Renner (19332001), die hij sinds 1948 kende. Ze kregen twee zonen. Hannelore
leed op latere leeftijd aan lichtallergie en pleegde op 5 juli 2001 op

68-jarige leeftijd zelfmoord. Hij hertrouwde in mei 2008 met de 34 jaar jongere econome Maike
Richter. Van zijn beide zoons met Hannelore raakte hij daarna vervreemd.
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Toen op 9 november 1989 de Berlijnse Muur viel was
Kohl op staatsbezoek in Polen en vloog hij meteen naar
Berlijn. Van de vier geallieerden die het nog voor het
zeggen hadden over de toekomst van Duitsland, was
alleen de Amerikaanse president Bush voor de
hereniging. De Britse premier Thatcher, de Franse
president Mitterrand en Sovjetleider Gorbatsjov zeiden
dat ze de hereniging van Duitsland gevaarlijk voor de
vrede in Europa vonden; er werd ook wel beweerd dat
ze bang waren dat een herenigd Duitsland de status
van hun landen zou verminderen. Maar Kohl wist door
zijn persoonlijke contacten uiteindelijk de toestemming

van alle vier te bereiken.
In de binnenlandse politiek was de hereniging ook niet onomstreden, onder meer vanwege de hoge
kosten die op de Bondsrepubliek toekwamen. Kohl hoorde tot degenen die zo snel mogelijk een
toetreding van de hernieuwde Oost-Duitse deelstaten tot de Bondsrepubliek wilden, want toen
kwamen dagelijks duizend Oost-Duitsers naar het Westen, en het was niet zeker hoelang Gorbatsjov
in het zadel bleef. Op 1 juli 1990 kwam een economische unie (afb. 10, Mi(1990)1478) tot stand, op 3
oktober de toetreding. Bij de eerste Bondsdagverkiezingen voor het gehele Duitsland op 2 december
won Kohl en zette zijn coalitie met de FDP voort. Grote verliezer was Kohls tegenstander, de SPDkandidaat Oskar Lafontaine die de hereniging oorspronkelijk niet had gewild. Uit die tijd stamt ook
een animositeit tussen Kohl en Ruud Lubbers, de Nederlandse premier die had geëist dat een
Europees congres over de hereniging zou moeten beslissen. Kohl was bang voor lange discussies en
financiële eisen en kon dit congres voorkomen.
De DDR had een economische puinhoop achtergelaten. Dit kwam de Duitse belastingbetaler duur te
staan; Kohls woorden over bloeiende landschappen die hij in de nabije toekomst zag, werden later
meestal honend geciteerd. Toch kon Kohl in de verkiezingen van 1994 op het nippertje van SPDkandidaat Rudolf Scharping winnen.
In 1996 besloot Kohl zich weer te kandideren. Maar bij de
verkiezingen van 1998 kreeg SPD-er Gerhard Schröder,
samen met de Groenen, meer stemmen dan CDU/CSU en
FDP. Na 16 jaar moest Kohl als kanselier aftreden en hij
stapte ook op als voorzitter van de CDU.
In februari 2008 liep hij bij een val traumatisch hersenletsel
op. Sindsdien kon hij nog maar moeilijk praten en zat hij in
een rolstoel. Kohl overleed op 16 juni 2017 op 87-jarige
leeftijd in zijn geboortestad Ludwigshafen. Op 1 juli 2017
werd voor hem als eerste een Europese rouwplechtigheid
gehouden in Straatsburg. Helmut Kohl is begraven in Speyer.
In 2012 kwam een postzegel uit voor deze “Ereburger van
Europa” (afb. 11, Mi(2012)2960)
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