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Filatelistische elementen
Deel 7: Verzamelwaardigheid van postzegels
Inleiding
De wereld verandert. Ook de wereld
van de post verandert. De internationale regels van de FIP en de FEPA
die o.a. aangeven wat wel en wat
niet aan zegels en poststukken mag
worden opgenomen in een tentoonstellingsverzameling, veranderen ook.
Het postmonopoly verdwijnt; andere
bedrijven dan de staat of het staatsbedrijf PTT zijn post gaan verzorgen
(Sandd, TNT, DHL, enz.). Daarnaast
verschijnen nieuwe producten, zoals
lokale en regionale uitgiften, prestigeboekjes, e.d. Hoe met dit alles
om te gaan? Er zijn richtlijnen die
antwoord geven op de vraag wat wel
en wat niet verzamelwaardig is, maar
het is toch niet altijd goed mogelijk
te zeggen wat wel en wat niet in een
tentoonstellingsverzameling mag
worden opgenomen. Er blijft een grijs
gebied waarbinnen deskundigen van
mening verschillen.
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aangereikt ontwerp betreft, dat in
of aan een door de post vervaardigd
sjabloon als postzegel wordt uitgegeven. Deze zegels zijn niet algemeen
verkrijgbaar, maar slechts op bestelling (1).
De post kan postzegels en poststukken uitgeven die niet algemeen verkrijgbaar zijn, maar slechts lokaal of
regionaal. Voorbeelden daarvan zijn
de ‘provincievelletjes’ die alleen in de

betreffende provincie bij de postkantoren verkrijgbaar waren (2) en de
zegels in de serie ‘Mooi Nederland’
die alleen in de betreffende steden in
de postkantoren verkocht worden/
werden.
Er zijn ook particuliere bedrijven die
lokaal (3) of regionaal (4) post bezorgen. De particuliere bedrijven zijn
vaak sneller en/of goedkoper dan de
reguliere post. Soms verzorgen de lo-

2

Persoonlijke, lokale en regionale
postzegels
Het is niet aanbevelenswaardig postzegels in een thematische verzameling op te nemen die niet algemeen
verkrijgbaar zijn geweest. Dit betreft
vaak persoonlijke, lokale en regionale
post(zegels). Hier wordt nu kort op
ingegaan. In een afzonderlijk artikel zullen de persoonlijke, lokale en
regionale post(zegels) uitgebreider
worden besproken.
Een korte - en daardoor ook onvolledige - definitie van een persoonlijke
postzegel is, dat het een door derden
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kale bedrijven ook post met een regionale of zelfs landelijke bestemming,
dit veelal via collega-organisaties.

hebben geen postale functie en
kunnen niet worden gebruikt in een
thematische verzameling.

Sluitzegels e.d.

Schadelijke postzegeluitgiften
(landen)

Op brieven zijn af en toe door de
afzender zegels bijgeplakt die soms
ook door de PTT afgestempeld zijn.
Dit zijn bijvoorbeeld sluitzegels van
de TBC-bestrijding (5, 6) of van het
Rode Kruis. Ook propagandazegels,
zoals voor postzegeltentoonstellingen
(7), worden wel op brieven (naast de
postzegels) bijgeplakt. Deze zegels

Postzegels van landen die geen lid zijn
van de Universal Postal Union (UPU,
wereldpostunie) zijn NIET verzamelwaardig. Zie voor landen die lid
zijn van de UPU: http://www.upu.
int. Verschillende kleinere landen in
vooral Afrika en Azië zijn geen lid van
de UPU, zoals Ajman, Fujeira, Guinee
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Equatorial, DPR Korea, Manama,
Ras al Khaimah, Sao Tomé en Sjarjah
(8, 9). Deze gebiedjes/landen hebben
maar een beperkt postverkeer en zijn
alle te klein voor een eigen postzegeldrukkerij. Het maken en distribueren
van postzegels wordt uitbesteed aan
een agency. Van elk motief dat maar
enigszins in de mode is, worden grote
hoeveelheden zegels in de wereld
losgelaten. De meeste zegels zijn
niet bedoeld om ooit op poststukken geplakt te worden en de oplagen
staan in geen verhouding tot de
postale behoefte. De meest on-Arabische onderwerpen verschijnen op
zegels uit de Golfstaten zoals Britse
oorlogsschepen, Duitse locomotieven, Italiaanse voetballers, Spaanse,
Franse en Nederlandse schilders en
Kersttaferelen (10)! Veel zegels zijn
zogenaamd gestempeld (er is een
stempeldeel opgedrukt).
Vanzelfsprekend zijn niet-bestaande
landen geen lid van de UPU. Toch
bestaan er ‘postzegels’ van niet-bestaande landen, zoals Azad Hind,
Davaar, Duckstad, Lundy (11),
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Ottifanten-Republik (12), Pabay en
Sealand.
De zegels van deze niet-aangesloten
‘landen’ zijn wellicht thematisch
interessant, maar ze hebben geen
enkele officiële status en zijn uitsluitend gedrukt om geld te verdienen aan verzamelaars. Niet in een
verzameling opnemen dus! Er zijn
echter uitzonderingen mogelijk. Zo
zijn zegels van Lundy (een eilandje
voor de kust van Devon, Engeland)
door de Britse post gedoogd. Wat
is hier specifiek het geval? Er wonen
op Lundy twaalf mensen, er is een
dagelijkse bootverbinding, er komen
ongeveer zesduizend toeristen per
jaar, er is geen Britse postbezorging,
maar wel een plaatselijke brievenbus
en er zijn plaatselijke ‘post’zegels.
Voor de bezorging en uitreiking van
post op het eiland moet een tarief ter
plaatse worden voldaan. Op een brief
moeten reguliere Britse zegels worden
geplakt en een Lundy-zegel. Die post
wordt dan aan land gebracht en daar
overgedragen aan de Britse post. Hier
is dus sprake van een postale functie
van de (niet-erkende) Lundyzegel.
Het opnemen van een gelopen stuk
in een thematische verzameling (met
een duidelijke filatelistische uitleg) is
derhalve verdedigbaar.
Er zijn verzamelwaardige landen die
niet meer op de UPU-ledenlijst staan,
omdat die landen niet meer bestaan
(Nederlands Indië, Kreta (13), Joegoslavië, enz.). Ook zullen nieuwe
landen op de lijst komen, zoals waarschijnlijk Kosovo en Curaçao. Andere
landen bestonden vroeger, toen een
tijd niet en daarna weer wel, zoals
Estland, Servië en Oekraïne.
Er zijn ook landen die wel lid zijn van
de UPU, maar veel niet-verzamelwaardige zegels met voorgedrukte
stempels op de markt brengen, zoals
Cuba en Guyana (14).

Schadelijke postzegeluitgiften
(bepaalde zegels)
De Féderation Internationale de Phila18
télie (FIP) heeft naast de schadelijke
uitgiften van niet-UPU-landen ook
De Deutsche Demokratische Republik
andere postzegels op een lijst van
heeft vanaf 1955 zogenaamde sperschadelijke of ongewenste uitgifwaarden (Sperrwerte) geïntroduceerd.
ten geplaatst. Deze postzegels zijn
Het Duitse woord Sperre betekent
daarom ook op officiële postzegel‘verbod’ of ‘blokkade’.
tentoonstellingen niet gewenst. Er
Van bepaalde series drukte men
zijn verschillende redenen waarom
één waarde in een aanzienlijk lagere
postzegels op deze lijst zijn geplaatst.
oplage dan de rest. Deze postzegel
• Het betreft postzegels met een
was slechts voor een beperkt aanoverdreven hoge nominale waarde, tal mensen aan sommige loketten
zoals de Nederlandse luchtpostzete koop. Het leeuwendeel van zo’n
gels met de zeemeeuw (15).
Sperrwert werd ver boven de nominale
• Blokken en velletjes met een te
waarde (ook op eerstedagenvelopgroot formaat om op een gewone
pen) verkocht aan de buitenlandse
envelop te plakken.
handel met als doel aan deviezen te
• Zegels of blokken die niet gewoon
komen. De betreffende zegels (17)
te koop waren of die in een veel te
waren geblokkeerd voor de normale
kleine oplage zijn verschenen.
verkoop en horen niet thuis op ten• Zegels met een veel te hoge toeslag
toonstellingen.
op de frankeerwaarde (16). De
De DDR verkocht ook zegels onder
toeslag van een serie of blok mag
de nominale waarde aan de handel.
niet meer bedragen dan de helft
Om te voorkomen dat de zegels weer
van de frankeerwaarde. Daarom
goedkoop werden doorverkocht en
zijn ook de Nederlandse kinderzevia een omweg alsnog voor frankering
gelblokken 1965 t/m 1970 op de
door DDR-burgers gebruikt zouden
lijst geplaatst. Let op: als sprake
kunnen worden, werden de zegels
is van een ongewenste zegel in
uitsluitend gestempeld (= bedrukt)
een serie, is de hele serie besmet
aangeboden en in grote hoeveelheverklaard. Er zijn uitzonderingen
den gedumpt op de westerse markt.
op die regel dat de toeslag niet
Als er al een zegel uit de DDR in een
meer dan de helft van de frankeerverzameling wordt opgenomen, zorg
waarde mag zijn, bijvoorbeeld bij
dan voor een zegel met een echt
toeslagen ten bate van slachtoffers stempel.
van rampen en voor de organisatie
Ook de andere voormalige Oostvan posttentoonstellingen.
bloklanden hebben zich aan mas• Zegels die in te veel varianten worsaproductie en massaontwaarding
den aangemaakt: getand, ongebezondigd zoals Bulgarije, Hongarije,
tand, in blokken, enz.
Roemenië, Polen en Tsjecho-Slowa• Postzegels die zijn onttrokken aan
kije, met veelgevraagde thema’s als
rechtmatige emissies en die niet via katten, bloemen, schilderijen, sport
posterijen zijn verkocht.
en ruimtevaart (18). Het spreekt voor
• Uitgiften die door speculanten zijn
zich dat deze zegels ook niet verzaopgekocht.
melwaardig zijn. <
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