JAN CEES VAN DUIN

Filatelistische elementen
Deel 6: Postzegels (los en samenhangend)
Losse zegels
Voor een thematische verzamelaar is
de afbeelding op een postzegel het
belangrijkste. In een thematische
verzameling gaat het om een logisch
verhaal over een zelf gekozen onderwerp. Het gaat niet om het ‘volledig’
zijn: het verzamelen van alle postzegels over dat onderwerp. Het gaat
echt om het verhaal met materiaal
dat daar zoveel mogelijk bij past, dus
ook niet om heel dure of extra bijzondere postzegels.
Het komt voor dat zegels die vrijwel
identiek zijn, toch speciale aandacht
van de thematische verzamelaar
verdienen. Zo bestaat er een Nederlandse 1 gulden zegel van koningin
Wilhelmina in twee uitvoeringen. In
1898 is een zegel bij gelegenheid van
de inhuldiging van koningin Wilhelmina uitgegeven: de ‘kroningsgulden’
(1). Een jaar later is deze zegel in een

iets gewijzigde vormgeving in dezelfde kleur en waarde uitgegeven als
onderdeel van een serie (2). Als het
thematisch onderwerp die kroning
betreft, heeft het meerwaarde de
dure kroningsgulden op te nemen (en
het verhaal er dan ook bij te vertellen).
Er zijn veel series postzegels die over
één onderwerp gaan, maar waarvan op de zegels met verschillende
frankeerwaarden ook verschillende
afbeeldingen staan. Thematisch is
dan het tonen van één van die zegels
voldoende. Heb je het over de kinderversjes van Annie M.G. Schmidt,
dan hoef je niet alle vijf de zegels uit
de serie van 1967 te laten zien. Neem
één zegel. Dat mag de goedkoopste
uit de reeks zijn. Volsta bijvoorbeeld
met Dikkertje Dap (3). Voor een thematische verzameling heeft het geen
meerwaarde om de duurste zegel van
de serie te nemen.

1

Neem zeker niet bij voorbaat alle
postzegels die je kunt vinden over een
bepaald thema op. Vaak is één zegel
(of ander filatelistisch element) voldoende om een bepaald onderdeel in
een thematische verzameling te illustreren. Soms zijn over één persoon,
één schilderij, één schip, enz. zeer
veel zegels in zeer veel landen uitgegeven. De thematische afbeelding
is vaak ongeveer hetzelfde. Kies dan
één losse zegel met de meeste thematische expressie èn die het meest
logisch is. Neem niet van Erasmus
een zegel van Togo op, maar van een
land waar Erasmus echt iets mee te
maken had (4).
Er bestaan velletjes waar maar één
zegel in zit. Als de grote rand om
de zegel wit is of geen enkele toegevoegde waarde heeft, is deze rand
thematisch slechts bladvulling (5).
Laat hier alleen de zegel zien. Het kan
zijn dat de rand niet blanco is (6). Ga
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dan uit van wat thematisch relevant
is. In een verzameling waarin sprake
is van een op de postzegel afgebeelde
wespendief, is alleen de zegel relevant
en niet de rand. Laat dan de zegel
zonder rand zien. Is in het thema
sprake van natuurbescherming in
Europa en is daarbij ook hetgeen op
de velrand is afgebeeld interessant,
dan kan het hele vel worden opgenomen. Velranden vormen één van de
twaalf filatelistische elementen; op
velranden en postzegels met een tab
wordt in een andere aflevering van
deze reeks ingegaan.
Samenhangende identieke
afbeeldingen op zegels
Het in de verzameling opnemen van
een paartje van twee identieke zegels
of een blokje van identieke zegels
is vaak slechts bladvulling. Als een
paartje thematisch geen toegevoegde
waarde heeft, neem dan één zegel
op. Soms zijn de samenhangende
zegels niet echt identiek, maar vrijwel
identiek, bijvoorbeeld als alleen de
frankeerwaarde, kleur, of landstaal
verschilt. Thematisch is de samen-

hang ook dan niet belangrijk, wellicht
met uitzondering om aan te duiden
dat een bepaald land tweetalig is (7).
In enkele gevallen heeft het opnemen van twee identieke zegels
meerwaarde. Een bekend voorbeeld
van twee dezelfde zegels die aan
elkaar meerwaarde opleveren zijn de
‘koeienzegels’. Neem liever de twee
doorlopende zegels op dan één zegel.
De thematische expressie van de twee
identieke zegels is groter (hele koeien)
dan die van één zegel (8). Een voorbeeld waar twee vertikaal aan elkaar
zittende identieke zegels een meerwaarde hebben zijn de tenniszegels
van 1999. De bal die op de onderste
zegel wordt geslagen, staat op de
zegel erboven afgebeeld (9).
Twee identieke zegels die niet ‘gewoon’ aan elkaar vastzitten, maar
kopstaand, wordt een ‘tête-bêche’
genoemd. Dat is misschien heel bijzonder, zeldzaam en duur, maar thematisch niet zo interessant. Het zijn
en blijven twee dezelfde zegels, waar
één zegel volstaat voor het thema en
de thematische expressie (10).
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Het komt ook voor dat twee
identieke zegels via een wit
strookje aan elkaar vast zitten, al dan niet tête-bêche
(gutter-pair) (11). Thematisch heeft
dat witte strookje geen betekenis.
Neem liever uitsluitend één losse
zegel op. Ook kan zo’n strookje
bedrukt zijn met een afbeelding of
tekst. Het strookje, een tab, kan zeker
thematische betekenis hebben. Zegel
plus tab laten zien is dan voortreffelijk, maar ook nog een tweede
identieke zegel (12)? Niet doen, het is
bladvulling. Behalve als het echt niet
anders kan (13).
Samenhangende verschillende
afbeeldingen op zegels
Het drukken van verschillende zegels
aan elkaar komt voor in vellen en
velletjes van twee tot wel honderd
zegels. Voor thematisch gebruik moet
je je altijd afvragen wat de maximale
samenhang met het thematisch onderwerp is. In een verzameling over
bloemen is in het thematische verhaal
waarschijnlijk geen samenhang met
sport (14). Laat niet de samenhangende zegels zien, maar uitsluitend
de zegel waar het om gaat: voor de
bloemenverzameling dus de zegel met
de bloem.
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Verschillende zegels die aan elkaar
vast zitten over hetzelfde onderwerp,
kunnen ook zelden in samenhang in
een thematische verzameling worden
opgenomen. De toegevoegde waarde
van de ene zegel ten opzichte van de
andere zegel is thematisch bijna nihil.
Laat in die gevallen dus ook maar één
zegel zien (15).
Een strip is een reeks van verschillende postzegels die aan elkaar
vastzitten, over eenzelfde onderwerp
(16), al dan niet in elkaar overlopend
(‘doorlopers’) (17). Ook komt het
voor dat verschillende zegels horizontaal en vertikaal in elkaar overlopen (18). Vaak zijn dat zegels uit
(miniatuur)velletjes (19). Gaat het
in het thematische verhaal juist over

hetgeen in de doorloop aan de orde
is, dan is het goed de gehele strip of
het hele blok op te nemen. Gaat het
daar niet over: volsta dan met slechts
één zegel die het thematisch verhaal
echt illustreert.
Zelfklevende samenhang
Bij zelfklevende postzegels is ook
sprake van samenhang, zij het op een
andere manier dan door middel van
de tanding. In feite is er bij zelfklevende postzegels sprake van een
soort kruising tussen een postzegelvel
en een postzegelboekje. Er zijn vele
varianten. Bijvoorbeeld een ‘hangvelletje’ met zegels aan één kant (20a en
b), een ‘velletje’ met zegels aan twee
kanten (21a en b) en een ’hangpostTHEMA NV TF
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zegelboekje’(22a en b). Met name
bij postzegelboekjes staan mogelijk
thematisch interessante teksten of
afbeeldingen op voor- en achterkant.
Er bestaan ook ‘dezelfde’ hangvelletjes en -boekjes in verschillende
uitvoeringen, bijvoorbeeld met verschillende hangogen. Postzegelboekjes vormen één van de twaalf filatelistische elementen; hierop wordt in
een andere aflevering van deze reeks
ingegaan.
Zolang er geen bijzondere, thematisch
bruikbare teksten of afbeeldingen op
de velletjes of boekjes met zelfklevende zegels staan, hebben deze stukken
geen betekenis voor een thematische
verzameling. Gaat het thematisch om
de afbeelding op de postzegels, volsta
dan met één zegel. <
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