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Filatelistische elementen 
Deel 18: Brieven, fdc’s

JAN CEES  VAN DUIN

Poststukken (algemeen)

Een poststuk is één van de twaalf 
fi latelistisch elementen. Het woord 
‘poststuk’ is een verzamelnaam voor 
alle door de post vervoerde stukken. 
Er zijn veel vormen van poststukken. 
Te beginnen bij de brief.
De brief is al een heel oud commu-
nicatiemiddel. Heel oude brieven 
zijn historisch vaak buitengewoon 
interessant, maar (thematisch) 
fi latelistisch niet. Zij vallen buiten de 
defi nitie “door de post verstuurde” 
stukken. Als we het hebben over een 
gewone brief, bedoelen we veelal een 
envelop met daarin een brief. Het 
gaat fi latelisten dan vooral om de 
envelop. De envelop werd in 1835 
door F.K. Brewer uit Brighton uitge-
vonden, maar het duurde nog vele 
jaren voordat de envelop algemeen 
werd gebruikt. Ook brieven die zon-
der envelop door de post zijn verzon-

den, zijn in een verzameling mogelijk 
bruikbare poststukken.
Overigens vallen dus ook niet-ge-
adresseerde, niet-opengesneden 
eerstedagenveloppen niet onder de-
fi nitie van “door de post verstuurde” 
stukken.

Eerstedagenveloppen (fdc’s)

Er zijn mensen die poststukken verza-
melen met een afstempeling van de 
eerste dag waarop de daarop geplak-
te zegel geldig was. Voor thematische 
verzamelaars is de meerwaarde van 
zo’n afstempeling in het algemeen 
niet aanwezig (1).
In Nederland worden sinds 1950 
bijzondere enveloppen uitgegeven 
waarop de PTT een speciaal eerste-
dagstempel plaatst: eerstedagenve-
loppen, ofwel First Day Covers (fdc’s). 
De combinatie van een particuliere 
envelop en het exclusieve PTT-

stempel geven deze enveloppen een 
speciale status. Ook in het buiten-
land worden fdc’s uitgegeven. Het 
eerstedagstempel bevat soms thema-
tisch geen toegevoegde waarde (2) en 
soms ook wel (3). In een thematische 
verzameling kunnen eerstedagstem-
pels passen. Laat dan uitsluitend de 
betreffende zegel en zijn afstempeling 
zien, niet de vaak ook mooie afbeel-
dingen op de (particuliere) envelop. 
In een verzameling mogen geen 
brieven zijn opgenomen die overge-
frankeerd zijn (4). Het laten zien van 
een hele serie zegels met stempels is 
niet aan te raden, omdat dit duidt op 
overfrankering. Laat zeker geen niet-
geadresseerde eerstedagenveloppen 
in zijn geheel zien, dit zijn geen post-
stukken (5). Een eerstedagenvelop 
die correct is gefrankeerd en verzon-
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den, kan in zijn geheel in een verza-
meling worden opgenomen net als 
iedere brief, maar de (particuliere) 
afbeeldingen op de envelop zijn nim-
mer thematisch bruikbaar. Wees zeer 
terughoudend met het opnemen van 
(delen van) eerstedagenveloppen!
Ook stadspostdiensten geven eer-
stedagenveloppen uit (6). Deze zijn 
eveneens om voornoemde redenen 
thematisch niet bruikbaar. 
Eerstedagpostwaardestukken kunnen 
theoretisch integraal worden ge-
toond, het zijn immers postwaarde-

stukken. Maar doe het niet, zeker niet 
als het stuk niet echt heeft gelopen en 
het stempel niets thematisch toe-
voegt (7). Neem liever een normaal 
gelopen postwaardestuk op in de 
verzameling.

Eerstedagbladen (8), souvenir-sheets 
(9a en 9b) e.d. geven een beschrijving 
van de zegels met hun bijzonderhe-
den en zijn voorzien van een serie op 
de eerste dag van uitgifte gestem-
pelde zegels. In Nederland zijn deze 
particulier uitgegeven, in sommige 

landen door de post. Soms staan 
deze ook genoteerd in offi ciële cata-
logi, zoals de ‘Documents offi ciels’ in 
de Yvert. Toch zijn eerstedagbladen, 
herinneringsvelletjes en -boekjes met 
eerstedagstempelingen e.d. thema-
tisch onbruikbaar.

Eerstevluchtenveloppen

Als een bepaald traject voor het eerst 
per vliegtuig wordt overbrugd, wordt 
daarvoor veelal een speciaal poststuk 
gemaakt, een eerstevluchtenvelop. 
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Interessant voor luchtpostverzame-
laars, maar voor de thematische 
verzamelaar vaak veel minder interes-
sant. Zeker thematisch weinig interes-
sant als geen bijzondere poststem-
pels worden gebruikt (10). Vaak 
krijgt de post die met zo’n vlucht 
meegaat, wel een bijzonder stempel. 
Het betreft in het algemeen correct 
gefrankeerde stukken, echt gelopen, 
het bijzondere stempel ter ontwaar-
ding van de postzegel kan thematisch 
zeker wel bruikbaar zijn (11 en 11a). 
Het thematische gebruik van neven-
stempels, in feite van particuliere 
aard, moet worden ontraden.

Maiden voyage

Ook zgn. ‘Maiden voyage’ ofwel 
eerstereisenveloppen zijn in het 
algemeen niet aanbevelenswaardig 
voor thematische tentoonstellingsver-
zamelingen. De herinneringsstempels 
op deze enveloppen zijn veelal neven-
stempels zonder postale functie (12). 
Heeft een stempel wel een postale 
functie (bijvoorbeeld het ontwaarden 
van de postzegel), dan is zo’n stem-
pel wel bruikbaar (13).

Laatste dag

Er zijn verzamelaars die stukken 
verzamelen met een afstempeling van 
de laatste dag van geldigheid van de 
daarop geplakte postzegels. Thema-
tisch vaak ook oninteressant. 
Dat geldt ook voor stukken speciaal 
vervaardigd voor de laatste dag van 
in gebruik zijn van een postzegel, een 
postkantoor, het bestaan van een 
organisatie e.d. (14). <
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