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Spreiding en evenwicht
PIM VAN DEN BOLD

Spreiding

’Spreiding’ wordt gebruikt voor de 
fi latelistische kant van de zaak. Het 
wil zeggen dat er in zo veel mogelijk 
opzichten variatie moet bestaan in de 
gebruikte fi latelistische stukken. De 
‘Bijzondere regels voor de beoorde-
ling van thematische inzendingen op 
FIP-tentoonstellingen’ zeggen het als 
volgt: “Een thematische inzending 
maakt gebruik van zoveel mogelijk 
uiteenlopend postaal materiaal”. 
Hoewel deze regels voor FIP-tentoon-
stellingen zijn opgesteld, worden ze 
inhoudelijk ook op de lagere catego-
rieën tentoonstellingen toegepast, 
dus in Nederland zelfs voor de derde 
categorie. Op vier verschillende ma-
nieren kan naar deze variatie worden 
gestreefd:
1 in de ouderdom van de stukken;
2 in de geografi sche herkomst van de 
stukken;
3 door zoveel mogelijk verschillende 
fi latelistische elementen te gebruiken;
4 door geen bladen te maken, 
waarop veel fi latelistische elementen 
van één soort worden gebruikt.

Variatie in ouderdom

In beginnende verzamelingen is 
modern materiaal vaak nog in de 
meerderheid. Maar in verzamelingen 
waaraan voortdurend gewerkt wordt, 
zie je steeds meer oudere stukken 
hun intrede doen. In ver gevorderde 
verzamelingen ligt nog wel eens het 
gevaar op de loer, dat het moderne 
materiaal er helemaal uit verdwijnt. 
Dan wordt het betere de vijand van 
het goede.
Bij moderne thema’s (zoals compu-
ters, aids) hoor je wel eens zeggen 
dat het ‘dus’ onmogelijk is, ouder 
materiaal op te nemen, omdat het 
niet zou bestaan. Maar het is haast 
altijd wel mogelijk om in de voorge-
schiedenis te duiken (vergelijkbare 
zaken, voorlopers, personen die zich 
er al eerder mee bezighielden) en zo 
zijn we toch in de gelegenheid om 
materiaal op te nemen uit de tijd dat 
het thema zelf nog niet eens bestond. 
Wel moet je er altijd voor oppassen, 
dat je er geen zaken met de haren 
bijsleept.

Variatie in geografi sche 
herkomst

In eerste instantie overheerst vaak het 
materiaal uit West-Europa. Maar ook 
hier zie je gelukkig dikwijls dat bij het 
vorderen van de verzameling, mate-
riaal uit de gehele wereld aantreedt. 
Vooral bij thema’s die geografi sch 
beperkt zijn, vergt dit alle aandacht. 
Bij een Bijbels thema moet gepro-
beerd worden zo veel mogelijk mate-
riaal op te nemen dat niet uit Israël 
afkomstig is. Bij de Franse Revolutie 
zal het streven zijn om alle mogelijk-
heden te benutten om stukken die 
niet uit Frankrijk afkomstig zijn, een 
plaats te geven.
Soms sla je twee vliegen in één klap. 
Ouderdom en bijzondere geografi -
sche herkomst zijn mooi verenigd in 
het postwaardestuk uit New South 
Wales, gestempeld in 1893 (1).
Een wat meer exotische herkomst 
hoeft echt geen kapitalen te kosten. 
Deze twee fi latelis tische papegaaien 
kosten slechts een fractie van de prijs 
van één levend exemplaar (2).

Zo veel mogelijk verschillende 
fi latelistisch elementen 
gebruiken

Persoonlijk heb ik het altijd heel leuk 
van de thematische fi latelie gevon-
den, dat je gebruik kunt (en als je 
deelneemt aan tentoonstellingen, 
zelfs moet) maken van al de verschil-
lende soorten fi latelistisch materiaal 
die bestaan. In eerste instantie begin 
je vaak met postzegels, eerstedagen-
veloppen, wat postwaardestukken en 
frankeermachinestempels. Maar er is 
zoveel meer. Bij de postzegels alleen 
al de aanhangsels, de postzegelboek-
jes en de resultaten van allerlei soor-
ten fouten bij het drukken en perfo-
reren. Er zijn veel soorten stempels, 
maar denk ook aan telegrammen, 
BLP -brieven, dienst- en militaire 
stukken. De postwaardestukken vol 
met advertenties zijn geschikt voor 
veel thema’s. Zie voor de vele moge-
lijkheden de lopende artikelenserie 

In een thematische verzameling moet vermeden worden dat speciale zaken 
te veel aandacht krijgen ten opzichte van de rest. Je zou ook eenvoudig kun-
nen zeggen: niet te veel van hetzelfde. Dat geldt zowel voor de fi latelistische 
stukken (hier spreken we van spreiding) als voor de thematische behandeling 

(daar noemen we het evenwicht).
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van Jan Cees van Duin en 
hij is nog lang niet klaar!
Een thematisch goed 
bruikbare pakketzegel 
zie je maar zelden (3). 
Vogelverzamelaars zullen 
zich de kans niet laten 
ontgaan om iets op te 
nemen wat veel anderen 
niet hebben.
Militaire stukken zijn een 
verrijking van de thema-
tische verzameling. De 
thematische informatie 
kan zowel op het stuk zelf 
voorkomen (wiskunde) of 
aan het militaire stempel 
ontleend zijn (bakkerij) 
(4 en 5).

Variatie op de bladen

Hiermee bedoel ik geen oude sprook-
jes die nog steeds verteld worden, 
dat op ieder blad een postzegel of 
een postwaardestuk moet zitten. In 
de meeste verzamelingen gaat de 
variatie op de bladen vanzelf goed. 
Tegen twee postwaardestukken op 
een blad is natuurlijk geen enkel 
bezwaar. Als er protesten van de jury 
komen, betreft dat vrijwel altijd een 
blad met alleen postzegels of alleen 
frankeermachinestempels. Een blad 
met alleen postzegels kan natuurlijk 
wel, als het een fi latelistische studie 

betreft, dat wil zeggen, als de ver-
schillende variaties van die ene zegel 
worden behandeld. Wat niet moet 
gebeuren is, dat je een heel blad, 
of zelfs meerdere bladen met alleen 
frankeermachinestempels vult. Je 

ziet soms bladen met als opschrift 
‘reclame’, of ‘onderzoek’, met alleen 
maar frankeermachinestempels, zo’n 
stuk of vijf onder elkaar. Dat is niet 
de bedoeling.
Tegenwoordig wordt bij frankeer-
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machinestempels trouwens goed 
gelet op de technische duidelijkheid 
en helderheid. Je bent zo maar twee 
of drie punten kwijt van de tien die 
je voor kwaliteit kunt scoren. Zoek 
daarom naar mooie kwaliteit zoals 
bij deze twee over verkeersveiligheid (6 
en 7). Wissel frankeermachinestem-
pels zoveel mogelijk af met andere 
mogelijkheden, zoals dit stempel over 

verkeersveiligheid (8).
Als er iets over onderzoek getoond 
moet worden, zijn er vaak interessan-
tere stukken dan frankeermachine-
stempels (9 en 10).
Een laatste misverstand over spreiding 
is, dat je er ook naar zou moeten 
streven om van ieder van de verschil-
lende elementen er ongeveer evenveel 
te tonen. Het nastreven daarvan zou 

wel een heel kunstmatige verzame-
ling opleveren. Van bepaalde zaken 
wordt juist een spaarzaam gebruik 
aangeraden, zoals maximumkaarten. 
Met maximumkaarten op zichzelf is 
niets mis. Er bestaat zelfs een aparte 
tentoonstellingscategorie voor. Maar 
voor de thematische verzamelingen 
staat vermeld: “Het gebruik van maxi-
mumkaarten moet beperkt blijven tot 

6 7

8

9

Th1202_70-73 Spreiding.indd   72 22-03-2012   13:29:53



THEMA NVTF  • 73 •  APRIL 2012

enkele belangrijke stukken, 
vooral om de verstaanbaar-
heid van de thematische 
informatie op de postzegel 
te verhogen”. Het zou zonde 
zijn om deze spaarzame 
mogelijkheid te verprutsen 
door te laten zien dat je niet 
weet wat een maximumkaart 
is. Afbeelding 11 is namelijk 
geen maximumkaart, dit stuk 
mag dan ook niet gebruikt 
worden in een kerkencollectie. 
De vereiste overeenstemming 
tussen afbeelding, stempel en 
postzegel is niet aanwezig, de 
postzegel heeft immers niets 
met deze basiliek te maken.

Evenwicht

Je zou kunnen zeggen dat 
evenwicht de thematische 
pendant is van het fi latelisti-
sche begrip spreiding. Het wil 
zeggen dat in een bepaald 
thema niet een bepaald onderdeel 
te overheersend moet zijn. Ik geef 
twee voorbeelden. In een collectie 
‘De geschiedenis van Nederland’ 
van in totaal 84 bladen, bevat het 
hoofdstuk ‘De Tweede Wereldoorlog’ 
60 bladen. In een collectie ‘De fi ets’ 
van 72 bladen, zijn 48 bladen aan de 
Tour de France besteed. Het is duide-
lijk dat zoiets niet evenwichtig is. De 
genoemde onderdelen leggen een 
te groot beslag op het geheel. Deze 
verzamelaars zouden kunnen overwe-
gen om de Tweede Wereldoorlog en 
de Tour de France tot een zelfstandig 
thema te maken.
Helaas zijn er nog al wat juryleden, 
ook internationaal, die het begrip 
evenwicht zo interpreteren, dat ieder 
hoofdstuk ongeveer evenveel bladen 
zou moeten bevatten. Die hebben er 
niet veel van begrepen; het is nogal 
duidelijk dat de Tweede Wereldoor-
log meer bladen zal omvatten dan 
de achttiende eeuw. De al eerder 
genoemde ‘Regels’ zijn daarover dan 
ook volstrekt helder. Ze vermelden: 
“…het evenwicht, door aan ieder 
thematisch onderdeel het gewicht 
te geven dat overeenkomt met zijn 
belang binnen het thema”. Dat bete-
kent niets anders dan als een onder-
deel erg belangrijk is, je er ook meer 
bladen aan besteedt. De ‘Richtlijnen’ 
(die bevatten een verdere uitwerking 
van de ‘regels’) zeggen het nog eens 
op hun eigen manier en voegen er 
nog iets belangrijks aan toe: “De ver-

schillende hoofdstukken moeten in 
evenwicht zijn, in overeenstemming 
met hun relatief thematisch gewicht 
binnen de omvang van het thema 
zoals uitgedrukt in de titel, meer dan 
door de hoeveelheid beschikbaar ma-
teriaal”. Het aantal bladen dat aan 
een hoofdstuk wordt besteed, wordt 
dus bepaald door het thematisch 
gewicht van wat daarin behandeld 
wordt en niet door de aanwezigheid 
van grote hoeveelheden materiaal. 
Evenmin door de persoonlijke extra 
belangstelling die de verzamelaar 
voor dat speciale onderdeel heeft.
De twee bovenstaande citaten vor-
men alles wat de ‘voorschriften’ ver-
melden over evenwicht. Dat betekent 
dat alles wat er meer over gezegd 

wordt, uit de duim gezogen is. Ik heb 
de misvatting al genoemd, dat 
ieder hoofdstuk ongeveer evenveel 
bladen zou moeten bevatten.
Maar er bestaan meer misverstanden 
over dit begrip. Bijvoorbeeld dat er 
geen hoofdstukken zouden mogen 
zijn die niet in paragrafen ingedeeld 
zijn, als alle andere hoofdstukken wel 
paragrafen bevatten. Als sommige 
onderdelen van het thema wel een 
eigen hoofdstuk waard zijn, maar 
heel goed zonder nadere indeling 
in paragrafen behandeld kunnen 
worden, dan doe je dat gewoon. Er is 
geen enkele bepaling die dat verbiedt.
Ten slotte moeten ook uitspraken dat 
ieder hoofdstuk evenveel paragrafen 
zou moeten bevatten, naar het rijk 
der fabeltjes worden verwezen. <
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