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Inleiding

Over het fi latelistische element ‘de 
postzegel’ valt veel te zeggen. Postze-
gels die er helemaal hetzelfde uitzien, 
kunnen toch verschillend zijn. Bij 
sommige zegels is bijvoorbeeld spra-
ke van verschillen in de manier van 
drukken, verschillen in papiersoort 
of gom, in tanding of in watermerk. 
Voor thematische verzamelaars zijn 
deze verschillen vaak niet zo belang-
rijk. In een thematische verzameling 
gaat het vooral om het thematische 
verhaal en om de thematische expres-
sie van de zegels en stukken.
In deze afl evering van ‘Filatelistische 
elementen’ gaat het over aspecten 
van een individuele postzegel: pa-
piersoort, gom, tanding, watermerk, 
opdruk en perfi n. In eerdere afl eve-
ringen zijn onderwerpen behandeld 
als het ontwerpen en drukken van 
postzegels, de geschiedenis van het 
fenomeen postzegel, de vorm van 
postzegels (rechthoekig, driehoekig, 
rond, enz.) en soorten van postze-
gels (frankeerzegels, luchtpostzegels, 
dienstzegels, portzegels e.d.)

Papiersoort, gom en 
toevoegingen

‘Dezelfde’ zegels kunnen zijn gedrukt 
op verschillend papier. Bekend is het 
bestaan van zegels op gewoon en 
op fl uorescerend of fosforescerend 
papier. Zo bestaan de Nederlandse 
Europazegels van 1967 (1) in twee 
types. In fosforescerendheid bestaan 
bij bepaalde zegels ook weer vari-
anten, bijvoorbeeld geheel fosfo-
rescerend of met één of met enkele 
strepen. De catalogusprijzen voor 
deze zegels kunnen fors uiteenlopen. 
Kies thematisch maar gewoon voor 
de goedkoopste zegel.

Kies bij zegels met verschillen in gom-
soorten ook maar de goedkoopste. 
Wat betreft verschillen in gom is de 
bekendste zegel die met gom die je 
nat moet maken, naast ‘eenzelfde’ 
die zelfklevend is. Thematisch is dit 
irrelevant.

Tegenwoordig geven verschillende 
posterijen zegels met bijzonderheden 

uit. Zegels niet van papier, maar van 
textiel, hout of zelfs van zilver (2). Er 
zijn zegels met diepte (hologrammen) 
en die bewegen als je er langs kijkt en 
zegels met ‘verborgen’ teksten (3). 
Ook bijzonder zijn toevoegingen als 
geur, metaal- en diamantsplintertjes, 
plantenzaadjes (4), reliëf (braille, 5) 
enzovoorts. De bijzondere toevoe-
ging aan de postzegel kan thema-
tisch bruikbaar zijn, bijvoorbeeld de 
plantenzaadjes in de zegel bij een 
verzameling over fl ora. Overigens be-
stonden vroeger ook al postzegels die 
meer waren dan een bedrukt stukje 
papier. Zo kennen oude zegels van 
Beieren al reliëf (6).

Een bijzondere toevoeging is ook de 
‘kies het zelf maar’ postzegel, waar-
bij naar eigen keus (al dan niet) een 
door de post meegeleverde sticker 
in het witte veld op de postzegel kon 
worden geplakt. De ‘echte’ postzegel 
is de zegel met het witte veld, thema-
tisch weinig interessant. De door de 
PTT meegeleverde plakplaatjes zijn 
thematisch bruikbaar, zij het niet los. 

Filatelistische elementen
Deel 5: Postzegels (de zegel zelf)
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Zegels met de offi ciële, opgeplakte 
plaatjes, normaal gestempeld, kun-
nen in zijn geheel worden gebruikt 
(7).

Maken al deze bijzondere toevoe-
gingen de postzegels extra verzamel-
waardig? Niet echt, wel een beetje. 
Het uitgeven van deze zegels is een 
marketinginstrument van de poste-
rijen om extra aan postzegelverzame-
laars te verkopen: het zijn wel postze-
gels, maar ze komen vaak niet op de 
post terecht. 

Tanding

De thematische expressie van een 
postzegel zal niet anders zijn als de 
zegel de veelvoorkomende tanding 
heeft of een heel bijzondere (en daar-
door heel dure) tanding. De duurdere 
zegel mag dus wel opgenomen wor-
den in de thematische verzameling, 
maar dat wordt door de jury veelal 
niet extra beloond.
Sommige postzegels (veelal zegels uit 
de negentiende eeuw) bestaan alleen 
ongetand. Andere zegels bestaan in 
getande en ongetande versies. Soms 
bestaan van een serie bepaalde waar-
den uitsluitend ongetand en andere 
waarden wel weer getand (8). Deze 
oudere, ongetande zegels zijn in de 
regel thematisch goed bruikbaar. 
Overigens zijn ongetande zegels (af-
gezien van proeven) veelal niet fi late-
listisch en dus niet bruikbaar. Vooral 
in Oost-Europese landen, maar 
ook landen als België en Frankrijk, 

Opdrukken

Zegels met opdrukken zijn thema-
tisch altijd bruikbaar voor de the-
matische betekenis van de opdruk. 
In een verzameling over het Rode 
Kruis zijn de paradijsvogelzegels van 
Nieuw-Guinea met de Rode Kruisop-
druk (12) prima te gebruiken. Maar 
het is niet toegestaan deze zegel met 
opdruk te gebruiken voor het thema-
tisch onderwerp dat uitsluitend ver-
band houdt met het oorspronkelijke 
zegelbeeld (de paradijsvogel, 13) als 
er verwarring kan ontstaan over het 
thema waarvoor die (opdruk)zegel in 
de verzameling wordt opgenomen. In 
een verzameling over paradijsvogels 
mag dus niet de zegel met de Rode 
Kruisopdruk worden opgenomen.
Ook als het oorspronkelijke zegel-
beeld door de opdruk wordt ver-
stoord, moet die opdrukzegel niet 
worden gebruikt voor het oorspron-
kelijke thema. Het is niet zo, dat 
je opdrukzegels alleen vanwege de 
opdruk zou mogen gebruiken. Als de 
opdruk geenszins het oorspronke-
lijke zegelbeeld verstoort (14) is het 
alleen een fi latelistische keuze welke 
zegel het best in de verzameling kan 
worden opgenomen.

Perfi ns

Vrijwel direct na de introductie van 
de postzegel in Engeland (1840) 
werden de zegels ook gebruikt als 
betaalmiddel. Het was gebruike-
lijk dat ongebruikte zegels konden 

komt het voor dat naast de gewone 
getande zegels, diezelfde zegels in 
een ongetande versie zijn uitgegeven 
als cadeauexemplaren van de Post, 
niet bedoeld voor frankering (9). Het 
opnemen van deze (vaak duurdere) 
ongetande zegels is af te raden: ge-
brek aan fi latelistische kennis.
Ook veelvoorkomend zijn zegels 
die één of tweezijdig ongetand zijn 
(10). Dat zijn zegels die gedrukt zijn 
in stroken voor verkoop op een rol 
of in postzegelboekjes. Deze zegels 
kunnen thematisch gewoon worden 
gebruikt (maar: neem in een thema-
tische verzameling maar één zegel op 
en niet drie dezelfde zegels met alleen 
verschillende tandingen).

Watermerken

Ook een watermerk kan in bijzon-
dere gevallen thematisch afzonderlijk 
worden gebruikt en vormt dan als 
het ware een fi latelistisch element 
op zich. Het watermerk met de 
afbeelding van een posthoorn kan 
heel goed een plaatsje krijgen in een 
thema over muziek. Een bijzonder 
watermerk kan ook een onderbou-
wing bieden van het thematische 
verhaal. Zo werden in 1946 in Ne-
derlandsch-Indië zegels uitgegeven 
die, als gevolg van de naweeën van 
de oorlog, niet in Nederland waren 
gedrukt, maar in Australië. Deze ze-
gels hebben het - voor Nederlandsch-
Indië - curieuze watermerk van een 
kroontje en de letters ‘C OF A’ (Com-
monwealth of Australia) (11). 
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worden ingewisseld bij het postkan-
toor tegen contant geld. Zo werd 
het aantrekkelijk postzegels op het 
werk ‘mee te nemen’ en daarna in te 
leveren op het postkantoor. Dit gold 
zeker in vroegere jaren toen de prijs 
van de postzegel meer in de orde 
lag van een dagloon. Om diefstal 
van postzegels door het personeel te 
beperken, brachten ondernemingen 
eerst opdrukken met de fi rmanaam 
of afkortingen daarvan (overprints) 
aan, ook werd ‘droogdruk’ (Prägung) 
toegepast. Dit hielp onvoldoende. 
Op 13 maart 1868 stond de Engelse 
Post voor het eerst het perforeren 
van postzegels toe. Later werd een 
perforator ontwikkeld speciaal 
voor postzegels: PERForated INitials, 
oftewel perfi ns of fi rmaperforaties. 
Al snel werd het gebruik uitgebreid 
zowel in Engeland zelf als in andere 
landen. Naast in Engeland zijn er ook 
in landen als Duitsland en de Ver-
enigde Staten veel gebruikers geweest 
van de perforator. In Engeland waren 
ruim 30.000 verschillende gebrui-
kers. In Duitsland 18.000. In ruim 
tweehonderd landen over de gehele 
wereld zijn fi rmaperforators gebruikt. 
Ook Nederland kent ruim achthon-
derd verschillende perforaties.
Perfi ns kunnen uitstekend thematisch 
worden gebruikt. De meeste perfi ns 
vormen één of meer letters, zijnde de 
fi rmanaam, of een afkorting daarvan 
(15). Relatief veel staat in Neder-
landse zegels de letter K (16). Zegels 
met een perfi n ‘K’ zijn van de Am-
sterdamse Kiosk Onderneming die ze 
gebruikte van 1895 tot na 1937. Op 
treinstations konden particulieren 
deze postzegels met perfi n ‘K’ kopen. 

Ook op zegels van na de oorlog 
komen perfi ns voor (17), al dan niet 
met een ‘K’. Naast zegels met letter-
perfi ns bestaan ook zegels met een 
perfi n met een symbool of een afbeel-
ding (bijvoorbeeld een molen, 18). 
Een zegel met een driehoek als perfi n 
kan niet alleen worden gebruikt in 
een verzameling over bijvoorbeeld 

wiskunde, maar ook in een verzame-
ling over bier, omdat dit symbool als 
perfi n werd gebruikt door de Zuid-
Hollandsche Bierbrouwerij (19).
Naast de fi rmaperforaties bestaan 
ook andere vormen van ‘postzegels 
met gaatjes’. De Zwitserse dienstzegels 
uit 1937 zijn gewone frankeerzegels 
met een kruis als perforatie (20). <
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