Aspecten van de Thematische Filatelie
Door Pim van den Bold

HET PLAN (8)
In het vorige nummer stond een oproep voor een
thematische werkgroep UPU (Wereld Post Unie). Een
mooie aanleiding om in de reeks plannen, deze keer
aandacht te geven aan dit thema. Het zal blijken, dat
het – in tegenstelling tot wat vroeger wel werd aangenomen – heel goed mogelijk is, om dit soort
onderwerpen goed thematisch uit te werken. Dat verhoogt wellicht nog de animo om aan deze werkgroep
deel te gaan nemen. De plannen werden zeer welwillend ter beschikking gesteld door dr. Joachim
Maas. Hij is één van de Duitse autoriteiten op themaisch gebied en heeft de beste verzameling ter wereld
over dit thema. Terecht met groot goud bekroond! In
dit artikel heb ik – met toestemming van de heer
Maas – mede gebruik gemaakt van een artikel dat hij
zelf over deze beide plannen geschreven heeft in het
Duitse blad Philatelie van september 2004.
Documentaire verzamelingen
n de officiële reglementen heeft van 1972 tot 1985 een
tweedeling bestaan voor thematische inzendingen,
namelijk de ´thematische´ en de ´documentaire´ (ook
wel onderwerpverzamelingen genoemd). Deze laatste
categorie was bestemd voor verzamelingen die officiële
instanties, of periodieke gebeurtenissen behandelden.
Voorbeelden van de eerste soort waren o.a Volkenbond
en Nato, van de tweede categorie bijvoorbeeld de
Olympische Spelen en Wereld Jamborees. Deze inzendingen werden apart gejureerd, omdat de verzamelaar er
weinig eigen ontwikkeling in kwijt zou kunnen, althans
volgens de officiële gedachtegang in die tijd. De organisatie, werkwijze en volgorde van deze instanties of happenings lagen bij zo´n onderwerp immers vast, daar kon
je niets aan toevoegen of van weglaten. Gelukkig heeft

I

Afb. 1 Brief met zeer zeldzaam UPU strookje voor
zendingen met aangegeven waarde

Afb. 2 Portvrije dienstbrief van de UPU uit 1874 (kopie is van
vignet op de achterkant)

men na verloop van tijd ingezien dat deze zienswijze onjuist was en dat deze ´onderwerpen´ wel degelijk op een
persoonlijke wijze zijn te behandelen. Daardoor is deze
officiële tweedeling in 1985 weer verdwenen.
Er was trouwens ook een filatelistisch verschil. In de
thematische verzamelingen worden slechts op de bladen, waarop de zogeheten ´filatelistische studies´ worden behandeld, zoveel mogelijk variaties van een
bepaald stuk getoond (zie afb. 8). In het algemeen wordt
echter volstaan met slechts één exemplaar òf één
afwijking plus (voor de vergelijking) het normale
exemplaar. In de documentaire verzameling werden liefst
zoveel mogelijk variaties van alle stukken getoond. Bij de
documentaire verzameling waren dan ook meer punten
voor de filatelistische onderdelen te behalen en dus
minder voor de thematische. Dat laatste was, gezien de
gehuldigde opvattingen over de beperkte eigen
mogelijkheden, natuurlijk ook niet onlogisch.
Wie nog iets meer wil lezen over dit soort verzamelingen,
kan de bladzijden 24 en 25 van mijn Handboek voor de
Thematische Filatelie er nog eens op naslaan.

Afb. 3 Ultramar opdruk, bedoeld om de postwaarden die de UPU
gratis aan zijn lidstaten zond, voor frankering ongeldig te maken
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UPU
De Wereld Post Unie behoorde eigenlijk in dubbele zin
tot de documentaire verzamelingen. Het gaat immers
over een organisatie, die bovendien nog periodiek
congressen hield. Ik heb dan ook verzamelingen gezien
met het volgende ´plan´:
1 Het ontstaan van de UPU
2 De organisatie van de UPU
e
3 Het 1 congres, Bern 1874
4 Het 2e congres, Parijs 1878
5 Het 3e congres, Lissabon, 1885
enz., enz.

Afb. 5 Portvrije brief van UPU naar Roode Kruis,
gedurende Wereldoorlog I

Afb. 4 Brief met aantekenstrookje van het Postcongres in
Stockholm in 1924

Vervang UPU door Verenigde Naties en je kunt (als je
wat namen en jaartallen verandert) precies hetzelfde
plan gebruiken.
Normaal zou je bij organisaties eerst de permanente
organen behandelen en pas daarna de andere, dus in dit
geval hoofdstuk 4 vóór hoofdstuk 3. Maar hier scheen
door de documentaire wolken al het eerste thematische
licht. De hier gekozen volgorde wordt namelijk duidelijk
bepaald door de belangrijkheid. In de UPU congressen
werden de belangrijke besluiten genomen.
De in hoofdstuk 4 genoemde organen werden door de
inzender terecht meer gezien als voorbereidende en
uitvoeringsorganen.

De eerste thematische pogingen, gingen niet uit van de
congressen, maar van de onderwerpen waarover
besluiten werden genomen. Plannen zagen er ongeveer
zo uit:
1 Het ontstaan van de UPU
2 De organisatie van de UPU
3 Invoering en ontwikkeling van postzegels
4 Tarieven
5 De invoering en uitbreiding van de briefkaart
6 Gebruik van de internationale antwoordcoupon
enz. enz.

Afb. 6 Leidinggevende personen van het bureau van de UPU

Deze indeling ligt gevaarlijk dicht bij het verbod om
filatelistische hoofdstukbenamingen in het plan op te
nemen.
Het gaat dan ook alleen maar goed, zolang zo´n
hoofdstuk niet ´Postzegels´ heet, maar bijvoorbeeld ´Het
gebruik van postzegels´.
Het oude plan
Vooropgesteld moet worden dat het oude plan van de
heer Maas al aanzienlijk beter is dan bovenstaande
voorbeelden.
Toch wordt het geheel overheerst door de documentaire
opzet. Het heeft een inleiding (hoofdstuk1) en behandelt
vervolgens de oprichting (hoofdstuk2), de organisatie
(hoofdstukken 3 en 4), de besluiten (hoofdstuk 5), de
ontwikkeling (hoofdstuk 6), enkele nevenorganisaties
(hoofdstuk 7) en jubilea (hoofdstuk 8).
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Afb. 7 Bewijs van
ter post bezorging
van de Duitse Postvereniging

PLAN OUD
5 Besluiten van de Wereldpostcongressen
Documentaire opzet
1 Posthistorische voorwaarden
5.1 Tarieven voor briefpost
1.1 De Engelse Posthervorming
5.1.1 Zendingen aan en van blinden
1.1.1 Rowland Hill
5.1.2 Krijgsgevangenen- en geïnterneerdenpost
1.1.2 Vereenvoudiging van het tariefsysteem
5.2 Frankering van de zendingen
1.1.3. Invoering van postzegels
5.2.1 Postzegels
1.2. De Duits-Oostenrijkse Postvereniging
5.2.2 Frankeerstempels
1.2.1 Voorlopers
5.2.3 Gedrukte frankeringsaanduidingen
1.2.2 Het verenigingsverdrag
5.3 Reclame voor de Vereniging
1.2.3 Postverkeer met het buitenland
5.3.1 Internationale brievenweek
1.2.4 Het verval van de vereniging
5.3.2 Dag van de Wereldpostvereniging
1.3 De eerste internationale postconferentie, Parijs 1863 6 De ontwikkeling tot een Wereldorganisatie
2 De oprichting van de Algemene Postvereniging
6.1 Leden
2.1 Het idee van de wereldpost
6.1.1 toetredingsjubilea
2.2 Heinrich von Stephan, initiatiefnemer van de
6.1.2 Lidmaatschapsdocumentatie
Postconferentie in Bern
2.3 De oprichtingsconferentie in Bern
6.2 De Wereldpostvereniging als bijzondere
UNO organisatie
2.4 De bepalingen van de verenigingsverdragen
7 Beperktere verenigingen
3 De niet permanente verenigingsorganen
7.1 t/m 7.9 Opsomming van regionale
postverenigingen
3.1 De Wereldpostcongressen
7.10 Overige regionale Postunies
3.2 Bestuursconferenties
8 Jubilea
3.3 Bijzondere commissies
8.1 Buitengewone congres Bern 1900
4 Permanente verenigingsorganen
8.2 t/m 8.4 Bepaalde jubilea met subparagrafen als:
Jubileumuitgaven, postzegeltentoonstellingen
4.1 De Uitvoerende Raad
8.5 Tussenjubilea
4.2 De Raad voor Postale Studies
4.3 Het Internationale Bureau
4.3.1 Opgaven en ontwikkeling
4.3.2 Dienstpostzegels
4.3.3 Ondersteunende postkantoren

Afb. 8 Hier is goed voldaan aan de eis dat bij een filatelistische studie OOK een thematische tekst moet
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de term ´overig´ ook in een quasi thematisch jasje kan
worden gestoken.

Afb. 9 Het jaarlijks congres van de Uitvoerende Raad
vond in 1950 plaats in Montreux…

Beter zou het geweest zijn om dit thematische denken
dan ook in andere hoofdstukbenamingen tot uitdrukking
te brengen.
Tegenwoordig wordt het als een ernstige fout beschouwd
om filatelistische begrippen als hoofdstukbenamingen te
kiezen. Het plan moet zuiver thematisch zijn en heeft
geen filatelistische ingangen, ook niet in de paragrafen of

Afb. 10 … en in 1951 in St. Gallen

verdere onderverdelingen. Verschillende onderdelen van
hoofdstuk 5 zouden daarom tegenwoordig moeten sneuvelen.
Wat tegenwoordig ook als een ernstige fout beschouwd
wordt, waartegen trouwens nog steeds gezondigd wordt,
is het opnemen van een hoofdstuk ´Jubilea´. Zo´n
hoofdstuk wordt altijd opgehangen aan het uitkomen van
filatelistische jubileumuitgiften die verschijnen, omdat
een bepaalde gebeurtenis een eeuw (of een ander mooi
rond aantal jaren) geleden plaats vond. Dit soort uitgiften
moet gebruikt worden bij de behandeling van de
gebeurtenis zelf en niet bij de zoveeljarige herdenking
daarvan.
Natuurlijk gebruikt de goede thematicus ook geen
opsommingen meer zoals in 7.1 t/m 7.9 en ook het
gebruik van termen als ´overige´ (7.10), ´diverse´ en
´andere´ worden tegenwoordig afgekeurd. Het begrip
´tussenjubilea´ (8.5) is trouwens een mooi voorbeeld hoe
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Het nieuwe plan
In dit plan is de oude documentaire opzet, die uitgaat van
de organisatie zelf, geheel verlaten. Het maakt duidelijk
dat de verzamelaar wel degelijk zelf een ingang kan
kiezen voor de behandeling van zo´n thema. In dit geval
is gekozen voor een historische context. Het ontstaan en
de verdere ontwikkelingen van de Wereld Post Unie
worden nu in relatie gebracht met de maatschappelijke
ontwikkelingen op historisch, politiek en economisch
terrein. De historische tijdvakken zijn zo gekozen, dat ze
samenvallen met belangrijke perioden voor de UPU.
Het knappe van dit plan is, dat de benamingen van de
paragrafen, eigenlijk al in het kort de kern van de inhoud
aangeven. Hoofdstuk 5 heet bijvoorbeeld niet ´De
periode tussen de wereldoorlogen´, zoals je zo vaak ziet,
maar het geeft inhoudelijk aan, dat in dit hoofdstuk de
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog worden
behandeld. En paragraaf 3.2 heet niet: ´De algemene
Postvereniging´, maar ´Voordelen voor 350 miljoen
mensen: de Algemene Postvereniging´. Natuurlijk
moeten dit soort titels bij de ontwikkeling wel waar
worden gemaakt.
Een leuk gevolg van het volgen van de geschiedenis in
het nieuwe plan is, dat de tot enkele staten beperkte
verenigingen nu over verschillende hoofdstukken zijn
verdeeld (zie 2.2 en 2.5, 5.3, 6.4). In het oude plan
werden ze in hoofdstuk 7 volgens het organisatorische
principe van de documentaire verzameling nog bij elkaar
gehouden en in een lange rij opgesomd. Daaruit blijkt
nog een verschil tussen de documentaire en de
thematische verzameling. In de eerste moest de hele
organisatie compleet zijn, In de thematische benadering
is het voldoende om bepaalde voorbeelden te geven die
het betoog onderbouwen.
Dit plan heeft internationaal (bij de oude puntentelling) 19
punten gekregen. Op zich zelf natuurlijk een prachtig
resultaat, maar toch vraag je je af waarom voor zo´n
baanbrekend, veelzeggend en compleet plan niet de
volle mep van 20 punten wordt gegeven. Ik zou geen
enkele suggestie voor verbetering meer hebben.
Als we de beide plannen naast elkaar leggen, lijkt het zo
gemakkelijk en voor de hand liggend om tot het tweede
plan te komen. Vergis u niet, dat doe je maar niet even.
De heer Maas wijst er in zijn artikel op, dat het tweede
plan het uiteindelijke resultaat is van 20 jaar intensief met
deze materie bezig zijn. Wij willen hem heel hartelijk
bedanken voor zijn toestemming deze plannen te
gebruiken.

Afb. 11 Het logo van de UPU, dat een organisatie
voorstelt die mensen overal ter wereld met elkaar verbindt,
is natuurlijk ook op postzegels en in stempels weergegeven

Plan nieuw
Thematische opzet
e
1 De groei van het internationale postverkeer in de 19
eeuw
1.1Nieuwe verkeersmiddelen en –wegen maken
sneller transport mogelijk
1.2 De internationalisering van de handel

4 Gestage ontwikkeling tot de Eerste Wereldoorlog
4.1 Uitbouw tot een daadwerkelijke wereldorganisatie
4.2 Opname van aanvullende diensten

4.3 Kleine veranderingen van de
briefpostbestemmingen
1.3 Groei van de informatie-uitwisseling
4.4 Het idee van een universele postzegel
2 Eerste postale reacties op de nieuwe sociale en
5 Overwinnen van de gevolgen van de Eerste
economische ontwikkelingen
Wereldoorlog
2.1 Goedkoper en eenvoudiger: de Britse posthervorming
5.1 Overlevingsstrategieën van een neutrale
van 1839/40
wereldorganisatie
5.2 Inflatie en daaruit voortkomende tariefproblemen
2.2 Overwinning van het systeem der kleine staten: de
5.3 Onafhankelijk of geïntegreerd? De rol van de
Duits-Oostenrijkse Postvereniging van 1850
Amerikaans-Spaanse Postvereniging
2.3 De ´uitstraling´ van deze vereniging: eenvoudige
5.4 Omgaan met een groter aantal complexe vragen
verdragen met andere landen
2.4 Eerste wereldwijde poging: de internationale
5.5 Groeiende luchtpostdiensten bevorderen
postconferentie van 1863
internationale overeenkomsten
2.5 `Regionaal´ op de goede manier: de Postunie van de
5.6 Bedreiging door de Tweede Wereldoorlog
Noordelijke landen van 1869
3 Geboorte van de Wereld Post Unie
6 Een nieuw begin na de Tweede wereldoorlog
3.1 H. von Stephans grootste project: de postconferentie
6.1 Als bijzondere organisatie onder de koepel van de
in Berlijn van 1874
Verenigde Naties
3.2 Voordelen voor 350 miljoen mensen: de Algemene
6.2 Als 75-jarige in de steigers voor de toekomst
Postunie 1875
3.3 Definitieve naamgeving in1878 als gevolg van het
6.3 Nieuwe permanente verenigingsorganen op grond
wereldwijde toetreden
van toegenomen verplichtingen
6.4 ´Regionalisering´ versus globalisering:
samenwerking in beperktere verenigingen
7 Nieuwe uitdagingen sedert ongeveer 1960
7.1 Politieke vragen winnen aan betekenis
7.2 Nieuwe technologieën, bedreiging of kans?

Afb. 12 Villa in Bern waarin het Bureau van
de Postunie van 1927 tot 1952 was gehuisvest
(postzegel en essay)

Afb 13 en Afb. 14 In 1952
werd in Bern nieuwe
huisvesting voor de UPU
gebouwd. In het in dit gebouw
gevestigde postkantoor werd
nu ook een
frankeermachinestempel in
gebruik genomen.
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