Wolf Graetz

Julezegels verzamelen?
Iets gaan vertellen aan verstokte,
doorgewinterde en zeer bedreven
postzegelverzamelaars over een
relatief onbekend gebied als dat van
de zogenaamde ‘julezegels’ (Jule
= Kerstmis), is een netelig voornemen. Dergelijke zegels zijn immers,
althans in de ogen van sommige
verzamelaars, slechts sluit- of plakzegels zonder enige postale waarde
en zeker zonder verzamelwaarde.
Ze worden dan ook als regel niet of
nauwelijks verzamelwaardig geacht.
Wat zijn julezegels
Ze worden in tal van landen, meest
de Scandinavische, uitgegeven en zijn
het best te vergelijken met de waarschijnlijk wel bekende, in Nederland
geregeld uitgegeven TBC-zegels. Die
vertegenwoordigen evenmin een postale waarde, maar dienen uitsluitend
een goed doel. Hetzelfde geldt voor
de julezegels, maar deze bestrijken een
veel ruimer gebied van hulpverlening.
Hierbij moet worden gedacht aan:
kinderen, zieken, bestrijding en bestudering van ziektes, maatschappelijke
zorg en sociale hulpverlening, zorg van
kerkelijke instanties en dergelijke en
hun gebieden van hulpverlening, inclusief de missie en vele andere gebieden.
Het opvallendste verschil tussen onze
TBC-zegels en de julezegels is dat
eerstgenoemde steeds op de achterzijde van een envelop worden geplakt,
terwijl julezegels vaak ook aan de
voorzijde en dus ook afgestempeld
voorkomen.
Naast de eigenlijke julezegels bestaan

nog andere vormen, die soortgelijke
doelen steunen en ook in de catalogi
tot deze groep worden gerekend.
Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde paske-zegels (paaszegels).
Met het kopen en opplakken van deze
zegels wil men aangeven, dat men positief staat tegenover het doel, waarvoor ze worden gedrukt en verkocht.
Als regel worden deze zegels, maar
ook de blokken en dergelijke, tegen
een slechts gering bedrag te koop
aangeboden. Maar door de algemene
instelling van in het bijzonder de
Denen ten opzichte van hulpverlening
in allerlei vormen, komen jaarlijks
toch aanzienlijke bedragen binnen.
Zo draaien bijvoorbeeld twee Deense
sanatoria vrijwel alleen op deze bijdragen (afb. 1).
Wie geven julezegels uit?
In de eerste plaats alle Scandinavische
landen, daarnaast echter ook de USA,
Canada, Duitsland, maar ook ZuidAfrika en enkele Zuidamerikaanse landen. Dit artikel beperkt zich echter tot
één land en wel Denemarken, maar
het heeft ook betrekking op de andere
genoemde landen. Denemarken kent
de grootste verscheidenheid aan uitgiften. Door alleen deze te bespreken,
blijft het verhaal overzichtelijk.
Zoals ik al schreef, worden julezegels
vaak afgedaan als waardeloos. Veelal
zijn ze echter ontworpen en vervaardigd met een grote mate van kunstzinnigheid, kunde en authenticiteit.
Waardeloos zijn ze voor de verzamelaars van dit gebied zeker niet! Vooral

voor de oudere zegels, maar ook
bijvoorbeeld voor de afwijkingen in
nieuwe uitgiften, worden soms forse
prijzen betaald. Dat betekent echter
beslist niet, dat dit verzamelgebied
een ‘dure hobby’ is.
De ontwerpers van de zegels behoren
vaak tot de bekendste kunstenaars
van het land: zelfs de Deense koningin
Margarethe behoort daarbij (afb. 2)!
Aanvankelijk werden julezegels uitgegeven als één enkele afbeelding. Later,
ongeveer vanaf 1950, in vellen van
vijftig stuks; soms inderdaad met vijftig verschillende afbeeldingen, af en
toe echter samen één nieuwe afbeelding vormend (afb. 3).
De uitvoering is vaak zo gedetailleerd,
dat bijvoorbeeld de vogels van 1965
zonder meer in een dierenboek een
plaatsje zouden kunnen vinden!
Soorten uitgiften
Wanneer we ons tot de zegels van
Denemarken beperken, kunnen we
meerdere soorten onderscheiden.
A De officiële zegels uitgegeven
door het Julemaerke Kommitee sinds
1904 (!)
Bovendien worden door hen ook
uitgegeven: briefkaarten (afb. 4);
tentoonstellingsblokken; zogenaamde
franco-afstempelingen (RR), al dan
niet voorzien van afbeeldingen; de
zogenaamde PCP: progressive colour
proof, waarin de achtereenvolgende
drukgangen worden getoond; recepten-enveloppen van apotheken.
B Uitgiften van de Deense buitengebieden, namelijk: Deens West-Indië
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(sinds 1907!) (afb. 5); Groenland
(sinds 1974) (afb. 6); Færøer (sinds
1941), de oudere zijn moeilijk te
vinden; Syderjylland (Zuid Jutland)
(sinds 1909) (afb. 7); Syd Slesving
(sinds 1949) (afb. 8).
C Daarnaast zijn er tal van andere
uitgevers die geregeld zegels het licht
doen zien, meestal ook al sinds tientallen jaren, waardoor de blijvende
belangstelling voor de hulp en de
zorg voor allerlei goede doelen wordt
benadrukt, zoals:
1 vele gemeenten (meer dan 400!)
kennen hun eigen uitgiften: veelal ook
zeer artistiek, soms echter wat simplistisch uitgevoerd. Al die gemeenten
worden verenigd in die ene gedachte:
hulpverlening;
2 talrijke organisaties die zich bezig-

houden met de hulpverlening aan
zieken, maar ook gericht op specifieke
aandoeningen en het onderzoek daarnaar: Deense Vereniging voor Gehandicapten (1974) (afb. 9); Jichtstichting (1994); Stichting voor doven;
Nierstichting (1983); Hersenstichting; Hartstichting (1989) (afb. 10);
Invalidenstichting; Astmastichting;
Poliostichting (afb. 11); Blindenstichting (afb. 12); Stichting voor hulp aan
spastici; Diabetesstichting (afb. 13);
Krankzinnigenhulp (1988).
3 Algemene hulpverleningsorganisaties, zoals: Deense Rode Kruis (afb.
14 en afb. 14a); Blauwe Kruis (1985);
Caritas Denemarken (1984); Deense
Volkshulp (1959); Odd Fellows
(afb.15); Amnesty International (afb.
16); Rotary; Lions; hulp aan krijgsthema nv tf

Th0901_44-46•Julezegels.indd 45

• 45 •

gevangenen; hulpverlening aan leden
van de krijgsmacht (te vergelijken
aan onze militaire tehuizen) en vele
andere.
4 Kerkelijke organisaties zoals:
Deense Missieraad; Deense Kerk in
andere landen; Deense Groenlandcomité; Deense Baptisten in Afrika;
Deense binnenlandse missie; Lutherse
Missievereniging (afb. 17); Vereniging
‘Advent’; paske zegels.
(Denemarken is een land dat veel
aandacht besteedt aan zending en
missie, voornamelijk in Afrika, maar
ook in eigen land.)
5 Algemene verenigingen en groeperingen, zoals: Vereniging van Deense
Julemaerke-verzamelaars; Deense
dierenbescherming St.-Jorisgilde
(padvinderij); (Wereld)natuurfonds
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- men neemt de nevengebieden wel of
niet op.
Daarna kan men nog een stap verder
gaan en nadere keuzes maken, zoals:
- ongebruikt en/of gebruikt;
- getand en/of ongetand;
- opdrukken;
- briefkaarten;
- proefdrukken/zwartdrukken/afwijkingen;
- drukprocedés in hun verloop (PCP);
- boekjes;
- brieven met vlagstempels;
- recepten-envelopjes van apotheken.
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Vervolgens rijst de vraag naar de wensen bij het opzetten van een dergelijke
verzameling. In de meeste gevallen zal
een losbladig album de voorkeur verdienen, omdat zo bladen met nieuwe
zegels/gebieden kunnen worden tussengevoegd. Stockboeken zijn vanwege de noodzaak van herschikking
minder goed bruikbaar.
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(afb. 18 en afb. 19).
6 Diverse, zoals: bedrijven, bijvoorbeeld Tuborg-bier; politieke groeperingen, zoals de Vooruitstrevende
Partij.
Ook de eerder genoemde buiten- en
nevengebieden kennen dergelijke
onderverdelingen, maar in mindere
mate.
Wijze van verzamelen
Wat betreft de aard en de samenstelling van een verzameling julezegels,
staan tal van mogelijkheden ter
beschikking:
- men kiest voor één of meer landen
van herkomst van deze zegels, bv.
aansluitend op een landenverzameling;

Er bestaan geen algemene en volledige catalogi van dit verzamelgebied:
AFA Julemaerkekatalog 2007 is de laatste uitgave, maar deze en de inmiddels niet meer verschijnende Nordisk
Julemaerkekatalog (laatste uit 1980)
verschaften steeds overzichten van tal
van nevengebieden.
Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid de julezegels te koppelen aan een
bestaande thematische verzameling
of er een op te zetten. Dan zijn er
talrijke motieven beschikbaar, zoals:
Fauna (afb. 20); Kindertekeningen;
Handwerken; Astronomie; Architectuur; Andere volken; Religie (afb. 21
en afb. 21a); Vorsten (afb. 22); Flora;
Cartografie; Vlaggen (afb. 23); PTT;
Klederdrachten; Scheepvaart/transport; Verzorging en vele andere.
Voor meer informatie over julezegels
kunt u zich via e-mail tot de auteur
wenden: wolf26@planet.nl.
Opmerking van de redactie
Het leek ons nuttig eens aandacht te
schenken aan julezegels, omdat het
weliswaar geen postzegels zijn, maar
er wel veel op lijken. Ze kunnen dus
ook niet in een thematische tentoonstellingsverzameling gebruikt worden.
Als een julezegel op een briefkaart is
gedrukt, dan mag die briefkaart wel
in een tentoonstellingsverzameling
getoond worden, maar mag u in de
begeleidende tekst niet verwijzen naar
de zegel. <
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