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De eerste gedachte die bij je opkomt als je deze titel leest, is: daar hoef je toch geen verhaal over te 
schrijven. Het is nogal logisch dat er postzegels in een thematische verzameling zitten. Zij vormen 
de basis van onze thematische collecties. Toch valt er beslist nog wel wat op te merken over dit 
filatelistische element. 
 
 
Een schaap met vijf poten 

e eerste vraag, die opkomt als men besloten heeft een filatelistisch werkstukje op te gaan zetten over een 
thema, is of men gestempelde of ongestempelde postzegels gaat gebruiken. Als rechtgeaard filatelist is men 
geneigd de keuze te laten vallen op gestempelde zegels. Die hebben immers gediend voor het doel waarvoor 

ze zijn gemaakt: het betalen van de verzendkosten van een poststuk of een pakket. 
Bovendien zijn ze meestal goedkoper dan ongestempelde. 
 
 
Gestempelde postzegels moeten echter aan bepaalde eisen 
voldoen. Zo mogen exemplaren met stempels, die reeds op 
de vellen zijn gedrukt, niet worden opgenomen in de 
verzameling. Bij veel zegels van Oost-Europese landen is 
deze techniek toegepast. Het stempel mag ook niet het deel 
van de afbeelding dat betrekking heeft op het te ontwikkelen 
thema bedekken.  
Kleine hoekstempeltjes echter worden ook niet gewaardeerd. 
Vette afstempelingen en golfstempels (zoals die van de 
Verenigde Staten) moeten worden vermeden. Van sommige 

landen waar bijna geen postverkeer is, is het dikwijls onmogelijk om 
postzegels die echt gelopen hebben te vinden. Een echt goed 
gestempelde postzegel is een schaap met vijf poten. Daarom heb ik 
bewondering voor mensen die hun verzameling hebben opgebouwd 
uit echt gebruikte postzegels. Men dient mild tegenover hen te zijn als 
men toch eens een verschoven stempeltje ontdekt of een golflijntje 
ziet. 
 
 

Veel filatelisten maken de keus om met ongestempelde 
postzegels te gaan werken. Ze zijn gemakkelijker te 
verkrijgen en tonen duidelijk zonder de versluiering van een 
stempelafdruk de afbeelding die nodig is voor de 
ontwikkeling van het thema. Het kan ook de “rust” van de 
collectie bevorderen als men niet wordt afgeleid door 
allerlei stempelbijzonderheden. 
 
Postzegels al of niet tonen op een volledig poststuk 
Een vraag die ook wel gesteld wordt, is of men de 
gestempelde postzegels op een poststuk moet of mag laten 
zien. Van moeten is helemaal geen sprake en …  u mag 
het eigenlijk ook niet doen. Gestempelde zegels op brief 
voegen vrijwel nooit iets toe aan de ontwikkeling van uw 
thema. De toeschouwer kan denken dat u niet genoeg 
filatelistisch materiaal heeft. Een brief “vult” natuurlijk lekker. 
 

D 

POSTZEGELS IN EEN THEMATISCHE 

VERZAMELING (1) 
Door Daan Koelewijn 

 

Het tweede en laatste deel van dit artikel verschijnt in het julinummer.  

De aflevering van Bijzondere Post schuift hierdoor ook op. (Red.) 

Afb. 3  Een postzegel op een poststuk 

Afb. 1 en 2  Een gestempelde en een ongestempelde zegel 

ONZINNIGE REGEL AFGESCHAFT 
Vroeger bestond de regel dat men geen 
gebruikte en ongebruikte postzegels op één 
albumblad mocht tonen. Dit “bevel” had 
natuurlijk niets te maken met filatelie. Gelukkig 
hebben de hoge heren die de 
tentoonstellingsregels maken, besloten dit 
voorschrift af te schaffen. Deze regel heeft 
blijkbaar zo’n diepe indruk gemaakt, dat er nog 
steeds thematici zijn, die anderen “bang” 
maken met deze onzinnige regel. 
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In uitzonderlijke gevallen mag men de zegels op brief laten 
zien. Als u bijvoorbeeld bij het thema Geld, de Duitse inflatie 
uit de periode 1919-1923, wilt behandelen, is het zelfs aan te 
bevelen om inflatiebrieven op te nemen met een frankering 
van vele miljarden. 
 
 
Postfris of ongebruikt ? 
Ik denk dat het de postzegelhandel is die heeft verzonnen dat 
we vooral postfrisse postzegels moeten gaan verzamelen. 
Het is ook gunstig voor hun financiële positie. Ongebruikte zegels met plakkers, zelfs met kleine plakkerrestjes 
worden door de gomjagers in de ban gedaan. Mensen die een thematische verzameling gaan opzetten, kan ik 
geruststellen. Zij behoeven niet mee te doen aan deze rage. Als men gekozen heeft voor ongestempelde postzegels, 
mag men in zijn of haar thematische collectie ongestraft zogenoemde ongebruikte zegels opnemen. 
 
Meer van hetzelfde 
Sommige verzamelaars willen indruk maken en plaatsen twee exemplaren van een zeer dure zegel naast elkaar op 
één albumblad. Doe dit niet. Men zou u kunnen aanzien voor een pocherig figuur en filatelistisch voegt deze exercitie 
niets toe aan uw thema. Anderen hebben nog maar weinig materiaal en zetten, bijvoorbeeld vanwege de symmetrie, 
twee zelfde eenvoudige zegels naast elkaar. Voor deze, meestal beginnende, exposanten zijn we mild, maar we 
raden hen toch aan zo snel mogelijk een andere oplossing te zoeken. 

 

                                                                     
Variaties en proeven 
In sommige thematische collecties treffen 
we hele reeksen variaties aan van hetzelfde zegeltje. Soms levert dit een 
interessante filatelistische studie op, maar de rode draad in de 
ontwikkeling van het thema wordt hinderlijk onderbroken. Bezin u dus op 
het gebruik van deze variaties. Vijf albumbladen vol met varianten is 
bijvoorbeeld te veel van het goede. Door de filatelistische bomen ziet men 
dan het thematische bos niet meer en door dat bos willen we toch graag 
door de inzender worden geleid. Voor proeven geldt hetzelfde. Een 
zeldzame proef verhoogt uiteraard de filatelistische zeldzaamheid van uw 
verzameling. Maar bladzijden vol van gemakkelijk te verkrijgen 
drukgangen in verschillende kleuren die als proeven worden verkocht, 
verbreken de uitwerking van het thema op onacceptabele wijze. 

 
Opdrukken 
De vraag wordt vaak gesteld : “Mag ik een postzegel met opdruk opnemen in mijn 
verzameling?” Als er op een postzegel van bijvoorbeeld een aap een opdruk staat 
die betrekking heeft op een politieke omwenteling in dat land, kan dit zegel 
uitsluitend worden gebruikt in een thematische verzameling over het onderwerp van 
de opdruk. Als er op diezelfde postzegel een opdruk staat om aandacht te vestigen 
op bijvoorbeeld een reservaat waar die apensoort wordt beschermd, past dit zegel 
uitstekend in uw apenthema en versterkt het zelfs de thematische ontwikkeling. 

Afb. 5  Twee dezelfde zegels, niet doen! 

Afb. 6  Postzegel met opdruk 

EXPRESSIEVE POSTZEGELS KIEZEN 
Let ook op de uitdrukkingskracht van de te gebruiken postzegels. Bij 
postzegels over de bestrijding van bepaalde ziekten, ziet men soms 
opvallende verschillen. 
Een zegel die oproept om de ziekte te bestrijden en die opgesierd is met 
fleurige bloemetjes, heeft voor mij veel minder uitdrukkingskracht, dan een 
exemplaar waarop een ongelukkig mens staat die aan de te bestrijden ziekte 
lijdt. Dit aspect wordt vaak over het hoofd gezien bij het uitkiezen van 
geschikte postzegels voor het  uit te werken thema (afb 4). 
 
 

 

VERZINKEN 
Het wordt natuurlijk een ander verhaal wanneer 
men een brief opneemt in de verzameling om 
het stempel. Dan ontkomt men er niet aan het 
hele poststuk op te nemen. Ook dan is het 
dikwijls beter om de rest van de brief te laten 
verzinken, zodat door het venstertje alleen de 
postzegel met het stempel zichtbaar is.  

 

Afb.4  Expressieve zegel 
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Grammofoonplaten, autobussen en gratis verzenden boeken 
In dit gedeelte wil ik aandacht vragen voor enige bijzondere soorten postzegels. 
Bepaalde thema’s kunnen mooi worden opgesierd met deze zegels. 

 Ik noem de drie grammofoonplaatzegels die Argentinië uitgaf in 1939 
Met deze fono-postzegels konden pakjes met grammofoonplaten worden 
gefrankeerd. Voor de jongere lezers: grammofoonplaten zijn net zoiets als 
de cd-tjes die wij beter kennen. 

 Door de Finse posterijen werden vanaf 1982 autopostpakkettenzegels 
uitgegeven voor de frankering van pakketten, die door postautobussen 
ter verzending werden aangenomen op plaatsen waar geen postkantoor 
is.  

 Aan verschillende personen en instanties in Spanje werden in het verleden portvrijdomzegels verstrekt.       
In 1916 ontvingen Spaanse parlementsleden portvrijdomzegels voor het verzenden van hun post. Deze zegels 

worden ook wel afgevaardigdenzegels genoemd. Aan de Spaanse schrijver Antonio 
Fernandez y Duro werd van juli tot december 1881 portvrijdom toegestaan voor het 

verzenden van zijn boek Sellos de Correro Resena Historica, een 
verhandeling over de postzegels van Spanje. Voor hem werd een 
portvrijdomzegel uitgegeven. 
      Ook andere landen gaven deze zegelsoort uit. 
      De portvrijdomzegels hebben geen waarde-inschrift. 

 
 
 

 
Verzekeren, aantekenen en telefoneren 
In Nieuw-Zeeland kent men de levensverzekeringszegel, een soort dienstzegel. Ze worden sedert 1891 uitgegeven 
voor het frankeren van zendingen van de Nieuw-Zeelandse Overheids levensverzekerings-maatschappij. Op alle 

levensverzekeringszegels staat steeds een vuurtoren afgebeeld. 
Het symbool van veiligheid en zekerheid. 
 

 Algemeen bekend zijn de aantekenstrookjes. Maar 
sommige landen gaven vroeger aantekenzegels uit 
om op aangetekende zendingen te plakken. De 
Liberiaanse driehoekige aantekenzegels met op elke 
zegel gedrukt de plaatsnaam van verzending, 
zijn prachtig te gebruiken bij het thema 
Reptielen. Op elke zegel staat een slang die zich in allerlei bochten 
wringt om zich uit de driehoek te bevrijden. 

 

 België is één van de weinige landen, die ooit telefoonzegels 
hebben uitgegeven. Ze waren in gebruik van januari 1891 tot 
september 1903. Een volledige telefoonzegel bestond uit een 
zegel en een aanhangende strook. Om in een openbaar 

telefoonkantoor te kunnen telefoneren, diende men eerst zo’n zegel met aanhangsel 
te kopen. De zegel hielden ze op het kantoor. Het aanhangsel mocht men na het 
gesprek als betalingsbewijs behouden. Dat is nog eens andere koek dan onze 
snelle gesprekken en sms-jes met onze mobieltjes.                    

 

Blinde darm of wormvormig aanhangsel 
Een waarschuwing moet ik laten horen voor de zogenoemde herdenkingszegels en jubileumzegels. 
Zij werken een groot kwaad in de hand. De neiging ontstaat dat als u een aantal herdenkings- of jubileumzegels bezit 
over een gebeurtenis, betrekking hebbend op uw thema, om dan als besluit van uw thematische verhaal een 
hoofdstuk Herdenkingen en Jubilea op te nemen. Niet doen! 

 
Deze postzegels tonen vaak prachtige afbeeldingen van aspecten van uw thema. 
Gebruik deze zegels dus daar waar ze voor de uitwerking van het thema onmisbaar 
zijn en maak er geen wormvormig aanhangsel van aan het eind van uw overigens 
voortreffelijk ontwikkeld thema. 
 
   

           (WORDT VERVOLGD) 

Afb. 11  Belgische 
telefoonzegel 

Afb. 12  Herdenkingszegel 

Afb. 7  Argentijnse 
grammofoonplaatzegel 

Afb. 8   
Port  
vrijdom 
zegel  
van 
 Duro 

Afb. 10  Liberiaanse aantekenzegel 

Afb. 9  Nieuw 
Zeelandse 
levensverze-
keringszegel 
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Innovatie of vernieuwing 

e laatste jaren zijn verschillende postadministraties bezig met een vernieuwingsproces. De resultaten zijn de 
zegels van ander materiaal dan papier, zegels met een geurtje, zegels in allerlei vormen. In het verleden 
gaven dubieuze postzegellanden als Tonga, Bhoetan en Sierra Leone experimentele postzegels uit. De 

meeste filatelisten beschouwden deze producten als kitsch. Men deed er een beetje lacherig over. 
Sinds enige jaren echter geven ook serieuze landen postzegels uit op dit terrein. De Zwitserse postadministratie Die 
Post is de grote inspirator en initiatiefnemer bij dit proces van innovatie. Elk jaar komen zij met een nieuw idee. In 
2004 gaven zij op 7 september een postzegel uit van hout. Voor de productie van deze emissie gebruikte men zeven 
sparren van 120 jaar oud. Na een zeer vakkundige bewerking ontstonden fineerplaten van 0,7 mm dikte. Hierop 
werden de postzegels gedrukt. Er werd een speciale machine ontworpen om deze postzegels te kunnen stempelen. 

 
 
In de jaren vóór de uitgave van deze prachtige houten postzegel (afb. 13), gaven 
de Zwitsers al zegels uit met een chocoladegeur, geborduurde postzegels, zegels 
met brailleschrift en een emissie in de vorm van een wimpel. Ook Nederland bleef 
niet achter bij de drang naar vernieuwing. Ik hoef maar te noemen de zilveren 
zegel en die met een koffiegeurtje. Toch heb ik de indruk dat onze TPG een 
beetje achter de ideeën van Zwitserland aanhobbelt en deze ook overneemt. Het 
is onnodig om op te merken dat deze zegels uitstekend passen in thematische 
verzamelingen. Al jaren trekken al die experimenten met postzegels mijn 
aandacht. Ik heb reeds een flinke collectie aangelegd 
met al die speciale emissies. Onlangs heb ik een 
selectie uit dit materiaal laten zien op een 
tentoonstelling onder de titel Special Effects. De 

meningen van de toeschouwers waren verdeeld. 
Sommigen vonden het getoonde kitscherig en liepen lachend verder. Anderen waren 
enthousiast en juichten het toe dat er zo veel vernieuwing werd toegepast in het wat 
stoffige wereldje van de filatelie. Ik blader wat door mijn verzameling en beschrijf  wat voor 
interessants ik tegenkom voor thematische verzamelaars. Ik begin in de afdeling vormen. 
 
Vormen rijkdom 
Ik begin mijn rondreis in Malta. Daar gaven ze in 1968 een kerstserie uit in de vorm van 
kerststalletjes. 
Dan kom ik terecht in de fruitsector. Ik zie daar postzegels in de vorm van bananen, 
watermeloenen, kokosnoten en siervruchten. Deze vruchten komen uit Tonga en Sierra 
Leone. Overigens is Tonga bijzonder sterk in het bedenken van postzegels in allerlei 
vormen. Ik noem: fotolenzen, kampeertenten, boortorens (afb. 14), rugbyballen, schilden, 
duiven, papegaaien, hoogspringers, harten en landkaarten. 
In de afdeling Sierra Leone kan ik u nog aanbieden: aambeelden, diamanten en ook harten en landkaarten. Samoa 
stuurt postzegels in de vorm van autobussen (afb. 15) de filatelistische weg op. 
De Bahamas komen in 1968 met niervormige exemplaren; Gibraltar een jaar later 

met een emissie van vier zegels in de vorm 
van de Rots van Gibraltar. 
Verzamelaars die het thema Dieren 
behandelen, kunnen terecht in Nieuw 
Caledonië voor een schildpad, in Vanuatu 
voor een zeekoe en zeesterren, terwijl 
Singapore een zeer grote orang-oetan 
(een postfrisse aap dus, afb. 16) levert 
voor onze exotische dierentuin. 
 
 

D 

POSTZEGELS IN EEN THEMATISCHE 

VERZAMELING (2) 
Door Daan Koelewijn 

 

(het eerste deel van dit artikel publiceerden wij in het aprilnummer) 

 

Afb. 13 Houten postzegel uit 

Zwitserland 

Afb. 14 Boortoren uit Tonga 

Afb. 15 Autobusvorm uit Samoa Afb. 16 een postfrisse aap uit SIngapore 
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Postzegel grootmacht Guyana haalde het in zijn hoofd om een postzegel uit te geven in de vorm van onze Prinses 
Amalia. Ronduit smakeloos. Maar ook serieuzere postzegellanden leven zich uit in speciale vormen. Japan komt op 
de markt met katten, parkieten, honden, konijnen en bloemetjes. Canada verkoopt golfvormige exemplaren en 
baseballen. Valentijnsdag inspireerde de posterijen van Frankrijk en Slovenië tot de uitgifte van hartvormige 
postzegels (afb 17). En er is en komt nog veel meer! 
 

 
Geluid 
In het algemeen gesproken zijn postzegels tamelijk rustig: geluid maken ze niet. In 
Bhoetan dachten ze daar in 1973 anders over. Ze gaven toen een serie van vijf 
gewone en twee luchtpostzegels uit in de vorm van 
grammofoonplaatles (afb 18).. Op die geluidsdragertjes 
staat de geschiedenis van het land en verschillende 
volksliedjes, zowel in het Engels als in het Bhoetans.  
In Paraguay kwam men in 1985 op de markt met een blok 
waarop een grammofoonplaat is gemonteerd met muziek 
van Luis Alberto del Parana. Uiteraard moet men dergelijke 
postzegeluitgiften niet al te serieus nemen. Ze worden in 

het algemeen uitgegeven door niet al te solide 
postzegellanden. Gebruik ze in thematische verzamelingen zeer spaarzaam. 

 
Verschillende materialen 
Ik blader door in mijn verzameling Special Effects en kom daar 
naast de reeds genoemde materialen nog veel meer tegen. Eerst nog even aandacht voor 
hout. Reeds voordat ze in Zwitserland zeven 120 jaar oude sparren gingen omzagen om 
postzegels van te maken, hadden ze reeds houten blokken (geen houtblokken) uitgegeven 
in Djibouti (1983) en nog een paar Afrikaanse republieken. 
De apparatuur die ze in Zwitserland gebruikten om de geborduurde zegels te produceren, 
werd ook gebruikt voor het vervaardigen zegels van teddybeerstof voor onder andere 
Gambia (afb 19).  Een vorm van ontwikkelingshulp?. Als we even verder kijken in de 
textielhoek komen exemplaren tegen van postzegelknutselland Bhoetan gemaakt van 
rayonzijde. 
 
In 1958 verscheen in Polen een blokje gedrukt op zijde en in Hongarije één gedrukt op 
gewafeld wasdoek. De DDR tenslotte drukte een blokje op een weefsel van de kunststof 
dederon. 
Nu gaan we verder in de metaalsector. Bhoetan (ja zij weer) herdacht de geschiedenis van 

de staalproductie op een serie postzegels gedrukt op bandstaal met 
een dikte van 0, 025 mm. U weet allemaal ongetwijfeld nog wat er 
plaatsvond op 5 oktober 1955? Juist! Toen was het Internationale 
Congres van de Lichtmetaalsector in de Hongaarse hoofdstad 
Boedapest. Wat u waarschijnlijk niet meer  
weet dat ze ter gelegenheid van deze gebeurtenis een zegel uitgaven 
van aluminium, het was zelfs een luchtpostzegel (jawel, ze hadden er 
over nagedacht). 
Bolivia is de belangrijkste producent van tin ter wereld. Uiteraard geef je 
dan ook filatelistisch materiaal uit gemaakt van tin (afb 20). Het werd 
een blokje over tennis in het jaar 1986. 
 
Edelmetalen 
Dan kom ik bij de edelmetalen. Gouden zegels zijn er legio, maar 
allemaal van enigszins dubieuze postzegelstaatjes als Antigua, Oman, Mali, Opper Volta, Zambia en Tanzania. De 
aardigheid bij deze uitgiften is, dat sommige landen aangeven met 
hoeveel karaats goud we te maken hebben. Die van Tanzania 
bijvoorbeeld zijn gedrukt of geslagen op 22 karaats goud. Zilveren 
exemplaren verschenen er van serieuzere landen. Ik noemde al die van 
Nederland. Polen en Vaticaanstad gaven in 2003 zilveren postzegels 
uit t.g.v. het zilveren jubileum van Paus Johannes Paulus II. U ziet het: 
de originaliteit kent geen grenzen. Die zilveren postzegels werden 
uitgegeven in  een speciale verpakking om oxidatie zoveel mogelijk te 
voorkomen. (afb 21).  
 
 

Afb. 17 Valentijnshart uit 
Frankrijk 

Afb. 18 Grammofoonplaat- 
postzegel uit Bhoetan 

Afb. 19 Teddybeer uit 
Gambia 
 

Afb. 20 Tin uit Bolivia 
 

Afb. 21  ZIlveren postzegels 
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Nog meer materialen 
Verder vind ik bij het doorbladeren van mijn collectie nog postzegels van karton en van allerlei soorten kunststof. 
 

Alle zintuigen komen aan de beurt 

Een postzegel smaakt nergens naar zegt u …  
In 1955 dachten ze daar in Duitsland anders over. De postzegellikkers klaagden waarschijnlijk over de onaangename 
gomsmaak. De Duitse PTT voorzag de herdenkingszegel van Adalbert Stifter (geboren in 1805 … u kent hem wel) 
van gom met een pepermuntsmaak. Andere landen volgden met andere smaken.  
Een postzegel ruikt gewoon naar een postzegel, vindt u … 
In Bhoetan (daar weer) gaf men in 1973 de eerste postzegels uit met een lekker luchtje. 
Ze kozen voor rozengeur. Tegenwoordig is het uitgeven van geurzegels een hype 
geworden. Allerlei bloemengeurtjes worden gebruikt. Naast rozen heb ik ze met de reuk 
van orchideeën en veldbloemen. Maar men impregneert het papier met allerlei vaak 
goedkope luchtjes. Koffiegeur en chocoladelucht noemde ik al. Verder ruikt het in mijn 
collectie naar vanille, fruit, parfum, bosbrand en (heel chique) eucalyptus. 
Ook de tastzin wordt niet vergeten door de postzegelmakers. In 2002 werd in Gibraltar 
een serie uitgegeven over de bekende Rots. In de drukinkt verwerkte men tot poeder 
vermalen stukjes van de beroemde Gibraltar Rock. Steengoed idee toch, die rotszegels? 
Zwitserland, het land van de innovaties bleef niet achter. Daar verscheen een zegel in 
brailleschrift. 
 
 
Postzegels met geluid beschreef ik al eerder. 
Het gezicht wil ook wat. Daarvoor hebben we hologramzegels, lichtgevende 
postzegels, driedimensionale zegels (vooral van … Bhoetan) en fotomozaïek postzegels. 
 
 
Bekijk alle kanten van de postzegel, ja kijk er zelfs doorheen 
Onderaan postzegels bevinden zich soms strookjes met toelichting. Deze strookjes, tabs genoemd, geven dikwijls 
uitstekende aanvullende thematische informatie. Ook aan de zijkanten van onder andere Duitse postzegels vindt men 
dergelijke stroken met propaganda en zakelijke reclame. In postzegels treffen we soms firmaperforaties aan. Deze 
perfins kunnen thematisch worden gebruikt. Dikwijls zijn het afkortingen van firmanamen. Autoverzamelaars kunnen 
enthousiast worden over de perforatie CI van het automerk Citroën. Dit toont aan dat het geluk van een thematicus 
soms kan worden bepaald door  kleine speldenprikjes. Ze zijn niet voor één gaatje te 
vangen. 
Ook de achterkant van de postzegel verdient onze volle aandacht. Sommige 
postzegels zijn in tijden van papierschaarste gedrukt op de achterzijde van 
landkaarten of bankbiljetten. Fragmenten van kaarten en roebels zien we op deze 
achterzijden. 
Nieuw-Zeeland gaf in het verleden postzegels uit met reclame op de achterkant. Zo 
kunnen bier- en zeepliefhebbers informatie vinden op de achterkanten van deze oude 
Nieuw-Zeelanders. 
 

 

 
Tot slot 
Ik dacht dat ik zo wel voldoende aspecten van de postzegel als filatelistische element in een thematische verzameling 
heb behandeld. 
Dus … einde verhaal.    
. 

Afb. 22  Tastpostzegel uit Gibraltar 

Afb. 23  Nieuw-Zeelandse postzegel  
 met reclame op de achterkant 


