Werken aan een eenkaderverzameling
J.C. van Duin (let op:spelregels kunnen in de loop der tijd veranderen)
In dit artikel worden verschillende aspecten beschreven die van belang zijn bij het opzetten van een eenkader
verzameling. Vervolgens wordt aandacht gegeven aan het uitbreiden van een eenkaderverzameling tot een
meerkaderverzameling. Het zijn natuurlijk slechts adviezen, een artikel als dit is geen voorschrift; in de praktijk zal iedereen uiteindelijk zijn eigen weg vinden bij het opzetten van een eenkader- en een meerkaderverzameling.
Wat is een eenkaderverzameling?
Een eenkaderverzameling bestaat gewoonlijk uit 12 albumbladen, die precies passen in de in Nederland gebruikte
tentoonstellingskaders. In het buitenland worden soms kaders gebruikt, waarop men16 bladen kan tentoonstellen. In
dit artikel gaan we uit van 12 bladen per kader. Er zijn minstens twee typen eenkaderverzamelingen: verzamelingen
van mensen die nog niet eerder hebben tentoongesteld en verzamelingen van ervaren inzenders, die een deel van
een uitgebreide verzameling willen tonen in één kader.
Waarom een eenkaderverzameling?
De mogelijkheid om te kunnen tentoonstellen met één kader is vooral geïntroduceerd voor verzamelaars die nog niet
eerder hebben tentoongesteld. Zij willen dat wel doen, maar komen daar niet toe omdat het opzetten van een
tentoonstellingsverzameling hen te zwaar lijkt. Dat is erg jammer, zowel voor de verzamelaar zelf als voor collegaverzamelaars, die bijzonder geïnteresseerd zijn in andere verzamelingen. Nu is het mogelijk om met maar 12 bladen
toch een mooie opzet te maken en kan ervaring worden opgedaan met het maken van een meerkadertentoonstellingsverzameling. Zelfs kunnen die 12 bladen, als de inzenders dat willen, door een jury worden beoordeeld en kan
de inzender suggesties krijgen over wat er eventueel (volgens de regeltjes) zou kunnen worden verbeterd.
De opzet: net als een boek
Het opzetten van een thematische verzameling is als het schrijven van een boek. Probeer eerst eens in 50 woorden
op te schrijven wat je wilt vertellen in je verzameling. Wat zijn de titels van de hoofdstukken, wat zijn de paragrafen?
Zet deze allemaal in een logische volgorde. Bij een eenkaderverzameling zijn er - na de eerste albumblad waarop het
“plan” (de inhoudsopgave) staat - nog 11 bladen beschikbaar. Het thema kan bijvoorbeeld worden gesplitst in drie
hoofdstukken met voor elk hoofdstuk drie paragrafen. Dat zijn dan al negen bladen en zijn er voor twee paragrafen
nog 2 bladen beschikbaar; het totaal aantal bladen komt dan op 11.
Het selecteren van het materiaal
Thema-verzamelaars hebben “iets” met een thema. Ze hebben van alles over het thema verzameld en dat is een
goed begin. Een stockboek met postzegels, vaak gebruikte en postfrisse zegels door elkaar en wellicht nog ander
materiaal, dat verband houdt met het thema, zoals poststempels, postzegelboekjes, suikerzakjes, bierviltjes,
tekeningen, voorwerpen, e.d. Voor een thematische verzameling komt echter uitsluitend filatelistisch materiaal in
aanmerking en dat moet dus uit al het aanwezige materiaal worden geselecteerd. Kies daarbij het filatelistische
materiaal van de beste kwaliteit.
Logische indeling
Het geselecteerde materiaal wordt vervolgens naar hoofdstuk en mogelijk al naar paragraaf gegroepeerd. Het blijkt
dan vaak dat voor sommige paragrafen heel veel en van andere paragrafen weinig materiaal beschikbaar is.
Misschien moet er een andere (maar wel logische!) indeling van het plan worden gemaakt, dat beter overeen komt
met het beschikbare materiaal. Maar misschien moet het wel zo blijven en moet er nog eens geselecteerd worden bij
paragrafen waar te veel van is en moet er bij de andere paragrafen naar materiaal worden gezocht (en gekocht). De
titels van de hoofdstukken en de paragrafen moeten duidelijk betrekking hebben op het materiaal dat daarin is
opgenomen. Het “verhaal” dat wordt verteld moet logisch zijn en het materiaal moet een vanzelfsprekende illustratie
van het verhaal zijn.
Spreiding van materiaal
Van groot belang is ook de spreiding van het materiaal. Daarbij bedoelen we onder meer dat, behalve materiaal dat
nog niet zo lang geleden is uitgegeven, zo mogelijk ook wat ouder materiaal (meer dan vijftig jaar geleden) in de
verzameling wordt opgenomen. Verder is ook de geografische spreiding van belang. Daarmee wordt bedoeld dat er
materiaal van verschillende landen van alle continenten wordt opgenomen. Het belangrijkste in de verzameling is de
spreiding in de zogenaamde 12 filatelistische elementen. Dat betekent dat behalve postzegels, bijvoorbeeld ook
postwaardestukken (briefkaarten, aerogrammen, e.d.), postzegelboekjes, stempels (machinestempels, gelegenheidsstempels) en “roodfrankeringen” worden opgenomen. Verder behoren postale opmerkingen en stroken (aangetekend,
rembours, expresse e.d.), dienstpost, telegrammen en ook proeven en ontwerpen tot de filatelistische elementen.
Denk eraan dat bij postzegels ook weer verschillende elementen kunnen worden getoond, zoals perfins en
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watermerken. In een eenkaderverzameling zijn bij voorkeur zo veel mogelijk verschillende elementen opgenomen en
mag er geen overheersing zijn van een bepaald element. Zie ook het artikel over de 12 filatelistische elementen in
deze catalogus.
De ‘fijne kneepjes’
Let bij het opzetten van de verzameling nog op het volgende: laat bij postwaardestukken het gehele stuk zien, dus
niet een deel “verzinken” en laat daarbij het thematische deel zien. Dat is soms de achterkant van het stuk. Maak dan
een 75% kopie van de ingedrukte zegel op de voorkant en voeg die toe aan het thematische deel. Maak de
thematische teksten niet te lang, bij voorkeur niet meer dan drie regels, en voeg zonodig een filatelistische tekst toe in
een ander lettertype, opdat de thematische tekst niet storend wordt onderbroken. Zorg tenslotte voor een mooie
verdeling op elk blad, maar doe het “thematische verhaal” geen geweld aan.
Blijf verbeteren
Zoals eerder gezegd, is het bijna vanzelfsprekend dat als een verzameling wordt opgezet, er geen of onvoldoende
materiaal voorhanden is voor bepaalde paragrafen of dat er nog onvoldoende spreiding in materiaal is. Geeft niets.
Als er een eerste opzet is van 1 + 11 bladen, zal de verzameling nog vele malen worden aangepast en verbeterd. Het
is vaak makkelijker om te werken vanuit iets dat er al is, al is het niet helemaal goed, dan vanaf lege bladen.

Van een eenkaderverzameling naar meer
Om een eenkaderverzameling uit te breiden tot een meerkaderverzameling zijn de volgende stappen belangrijk:
1. Bestudeer het plan van je eenkaderverzameling grondig. Zijn er onderdelen van het thema niet aan de orde
geweest in die verzameling? Dan kunnen er dus hoofdstukken of paragrafen worden toegevoegd en zal daarvoor
materiaal moeten worden gevonden.
2. Kijk eens kritisch naar elk van de volgende 11 bladen van je eenkaderverzameling. Worden er misschien op één
blad twee verschillende onderdelen van het thema getoond? Dan kun je dat blad splitsen in twee afzonderlijke
paragrafen op twee bladen, natuurlijk met aanvulling van filatelistisch materiaal.
3. Bekijk je hoeveelheid materiaal. Heb je voor bepaalde paragrafen meer en goed materiaal? Wellicht kunnen er
dan voor die paragraaf één of twee bladen extra worden gemaakt.
De ‘rode draad’ blijven volgen
Zorg dat de tekst altijd goed blijft lopen en er een goed verband blijft met de “omliggende” paragrafen. Let ook op dat
het plan niet onevenwichtig wordt, de hoofdstukken kunnen het beste allemaal ongeveer even groot zijn. En ook
liever niet één hoofdstuk met heel veel paragrafen en een ander hoofdstuk met maar twee paragrafen. Blijf er ook
goed op letten dat de titels van het betreffende hoofdstuk en van de betreffende paragraaf goed terugkomen in de
tekst bij de verschillende filatelistische stukken. Pas eventueel een titel aan, maar let dan wel op dat de opbouw van
het plan logisch blijft: de titel van de verzameling moet logisch worden uitgewerkt in de titels hoofdstukken en die titels
weer logisch uitgewerkt in de paragrafen.
Ook hier: steeds weer verbeteren
In een categorie 3 tentoonstelling mag je meedoen met minimaal twee kaders (24 bladen). Maar het is niet gek als je
begint met minstens 3 kaders (36 bladen). Misschien is de hoeveelheid mooi materiaal nog te klein, maar dat is niet
erg. Begin maar, bijvoorbeeld met veel moderne roodfrankeringen. De verbeteringen komen wel. In de loop van de
tijd vindt iedereen beter en ander materiaal waarmee het eerdere en minder mooie materiaal kan worden vervangen.
De opzet kan vaak hetzelfde blijven. Bij een goede beoordeling op een tentoonstelling mag je door met tentoonstellen
in categorie 2 en dan door naar de categorie 1. Het minimale aantal kaders neemt dan wel toe!
De ervaring van de meeste “tentoonstellers” is dat in de eerste jaren de verzameling een paar keer helemaal “op de
schop” gaat, omdat ze toch weer tot andere inzichten komen. Of dat nu komt omdat je meer van je onderwerp hebt
geleerd, omdat je in jurygesprekken inspiratie hebt opgedaan of omdat je op tentoonstellingen gezien hebt hoe
anderen hun verzamelingen opzetten, maakt niet uit. Dat is dan wel weer veel werk, maar het resultaat zal zeer
bevredigend zijn. In ieder geval voor jezelf. Laat je niet ontmoedigen als je dan bij zo’n grote verbetering op een
volgende tentoonstelling niet veel meer punten krijgt. Dat gebeurt vaker. Voor jezelf heb je echter een bredere basis
voor een hogere bekroning bij volgende tentoonstellingen.
Volhouden!
Het opzetten van een verzameling is een langdurig proces. Vaak zullen verbeteringen aangebracht kunnen worden.
Er komen nieuwe stukken bij die op de juiste plaats moeten worden ingepast. Bestaande zegels kunnen worden
vervangen door zegels met een betere kwaliteit. Ook de teksten zullen regelmatig worden aangepast. Het is nooit af.
Maar dat is juist de hobby: telkens verbeteren.

Voorbeeld
Op de volgende drie bladzijden wordt een voorbeeld gegeven van een thematische eenkaderverzameling. Let
wel: het is een voorbeeld. Het is natuurlijk niet zo dat deze verzameling perfect is, het kan altijd beter. Deze
verzameling is ook te zien Themanifestatie 2002.
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