JAN CEES VAN DUIN

Filatelistische elementen
Deel 23: Maximumkaarten
Inleiding
Maximumkaarten zijn ansichtkaarten
met een postzegel en een afstempeling daarvan op de beeldzijde van die
kaart, zij het dat alle drie: kaart, zegel
en stempel, aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. De combinatie
van de ansichtkaart, de postzegel
en het poststempel geeft de ultieme
mogelijkheid van verdieping in het
onderwerp en het ontwerp van de
postzegel.
In een thematische verzameling kunnen heel goed enkele maximumkaar-

ten zijn opgenomen, beperk het tot
maximaal één per kader (twaalf tot
zestien bladzijden). In de thematische
verzameling zijn vooral die kaarten
interessant, waar de kaart extra
informatie (ten opzichte van zegel en
stempel) geeft over het thematische
onderwerp. Anders zou natuurlijk
het laten zien van een maximumkaart
geen meerwaarde hebben en zou het
tonen van een losse zegel of een verzonken poststuk met zegel en stempel
ook voldoen.
Maximafilie is een afzonderlijke tak
van filatelie en is een afzonderlijke
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tentoonstellingsklasse. Vanaf het
eind van de negentiende eeuw zijn
met de verschijning van de eerste
prentbriefkaarten en postzegels maximumkaarten ontstaan. Het gebruik
van de term ‘maximumkaart’ dateert
vanaf omstreeks 1930. Nationaal
en internationaal is er een intensieve
discussie over de wijze waarop de
genoemde elementen met elkaar
overeen dienen te komen. Regelmatig
worden de regels aangepast. Zie op
de site van de KNBF het Bondsreglement inzake maximumkaarten.
Kaarten van voor 1920 zijn rariteiten,
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1 oude ‘toevallige’ prima
maximumkaart:
koning Carol I
van Roemenië
met stempel Boekarest (1900);
2 timbre côté vue
(geen maximumkaart);
3 een correcte
maximumkaart;
4 maximumkaart, een mogelijk bezwaar is het
niet in overeenstemming zijn van
plaatsnaam en
zegel;
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5 maximumkaart, een mogelijk
bezwaar is dat het stempel een ‘gewoon’ dagtekenstempel is en niet
een stempel met een bijzondere
bijbehorende afbeelding;
6 maximumkaart, een mogelijk
bezwaar is dat het geen kaart is
die gewoon in de reguliere handel
verkrijgbaar was, maar een kaart,
uitgegeven door het Postzegelco-

mité van Lisieux (dit soort feiten
staat vaak op de adreszijde van de
kaart);
7 maximumkaart, een mogelijk
bezwaar is dat het stempel wel een
bijzonder stempel is, maar niet uitsluitend op deze zegel. De andere
zegels uit de serie, met andere onderwerpen dan veemarkt, hebben
hetzelfde (eerstedag)stempel (35
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van 1920 tot 1930 bijzonder zeldzaam en van 1931 tot 1945 zeldzaam. Deze oudere kaarten worden,
ook in een thematische tentoonstellingsverzameling, extra gewaardeerd.
Verder worden kaarten onder andere
beoordeeld op de ‘moeilijkheidsgraad’, de oplage en de geldigheidsduur van de postzegel (zie verder).

Timbre côté vue
Aan het einde van de negentiende
eeuw werd de niet-beeldzijde van
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de ansichtkaart geheel gereserveerd voor de naam en
adresgegevens, de postzegel
en mededelingen. Soms werd de
postzegel toch geplakt op de beeldzijde: vandaar de uitdrukking: timbre
côté vue (zegel aan de zijde van de
afbeelding). Met de komst van zegels
over personen, herdenkingszegels,
landschappen e.d. ontstonden eerst
toevallig, later ook opzettelijk, de
voorlopers van de maximumkaarten.
Oudere maximumkaarten kennen
wat betreft hun onderwerp weinig
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rappen: terugkeer van de koeien uit
de Alpen);
8 maximumkaart, de cijferzegel
heeft alles te maken met de afbeelding van Wim Crouwel, hij
is immers de ontwerper van die
zegel. Een mogelijk bezwaar is het
‘gewone’ dagtekenstempel en niet
een stempel met een bijzondere
bijbehorende afbeelding;
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variatie, de meeste hebben betrekking
op koningshuizen. Een ander voorbeeld vormen prentbriefkaarten uit
Egypte: afbeeldingen van de sfinx en
een piramide met een overeenkomstige zegel en een afstempeling “Cairo”.
In de jaren dertig van de vorige eeuw
werd het plakken van de postzegel(s)
op de beeldzijde van een ansichtkaart
relatief veel gedaan. Daarmee is zo’n
kaart echter nog geen maximum-
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kaart. Het was enige tijd volledig verboden om postzegels op een andere
dan de adreszijde te plakken. Tegenwoordig is dat wel weer toegestaan,
zij het dat de zegel dan niet voor de
frankering meetelt.
De postzegel op de
maximumkaart
De postzegel moet frankeergeldig
zijn, mag geen gebreken vertonen en
moet bevestigd zijn op de beeldzijde
van de kaart. Overigens worden ook
geïllustreerde postzegelstrookjes uit
automaten toegestaan als ‘postzegel’

op een maximumkaart. Op een maximumkaart hoort slechts één zegel
te zijn aangebracht; uitzonderingen
zijn panoramakaarten of kaarten van
voor 1974.
De afstempeling op de
maximumkaart
De stempelafdruk moet zowel op
de zegel staan als op de kaart. De
afstempeling moet duidelijk leesbaar
zijn en het stempel moet wat betreft
plaats en tijd in overeenstemming zijn
met de postzegel en met de ansichtkaart. De naam van de plaats moet

in directe relatie staan tot de zegel en
de kaart. De datum van afstempeling
moet liggen in de periode waarin de
betreffende postzegel frankeergeldig
is. Een eerstedagafstempeling is zeker
niet vereist. Afstempelingen op data
na de laatste dag van verkoop van de
postzegel (maar natuurlijk nog wel
binnen de periode van frankeergeldigheid) worden vaak als middelmatig gekwalificeerd.
Als de postzegel bijvoorbeeld een
gebouw betreft, dient de kaart te
zijn gestempeld in de plaats waar het
gebouw staat. Soms zijn ook meer
afstempelingen denkbaar. Bijvoor-
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9 geen aanvaardbare maximumkaart. Het
kaartbeeld is exact het postzegelbeeld;
10a geen maximumkaart, het kaartbeeld
(de koningin) is minder dan 75%, het is
geen prentbriefkaart, de achterzijde is totaal
bedrukt, er is geen adreszijde (10b);
11 geen aanvaardbare maximumkaart. Niet
alleen het feit dat het kaartbeeld (Spinoza)
minder is dan 75%, staat aan de beeldzijde
op de kaart een herkenningslogo, dat wil
zeggen tekst: “Trompetuitgave”. Dat is niet
toegestaan;

10b
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beeld als op de postzegel een persoon staat. Dan zijn geboorteplaats,
plaats van overlijden of plaats waar
de persoon lange tijd heeft gewerkt
denkbaar. Maar ook hier weer: als
de zegel is uitgegeven ter gelegenheid van de honderdjarige sterfdag,
dan biedt alleen een stempel van de
plaats van overlijden maximale overeenstemming.

12 kinderbedankkaart (vier zijden,
12 a t/m d).

Een speciaal stempel dat betrekking
heeft op het thema van de postzegel
wordt hoger gewaardeerd dan een
gewoon dagtekenstempel. Een volledig maximum aan overstemming
wordt bereikt als het stempelbeeld
van het speciaal geïllustreerd stempel
direct betrekking heeft op de postzegel en de kaart.

12a

De ansichtkaart als
maximumkaart
De afbeelding moet een zo groot
mogelijke overeenkomst vertonen
met het beeld van de postzegel, of als
er sprake is van een zegel met meer
motieven, met één van de motieven
van het zegelbeeld. De illustratie
op de kaart van 1940 of later moet
minimaal 75% van het oppervlak van
kaart beslaan (dus maximaal 25%
‘wit’).
Voor het formaat gelden ook voorschriften, de kaart moet voldoen aan
de voorschriften van de Posterijen.
Kaarten groter dan 105x148 mm of
kleiner dan 90x140 mm worden niet
gewaardeerd. Overigens is er een
nieuw erkend formaat: 120x170 mm.
De kaart zelf moet bij voorkeur een al
bestaande kaart zijn, die ‘gewoon’ in
de handel verkrijgbaar is. Als er geen
bestaande kaart is, mag (bij wijze
van uitzondering) speciaal een kaart
worden gemaakt van een voorwerp
of document dat al bestond voor de
uitgifte van de betreffende postzegel.
Een handelaar kan voor de verschijning van een postzegel een toepasselijke kaart laten drukken. De FIP-regels staan echter niet toe dat op de
beeldzijde een herkenningslogo, zoals
een molentje, wordt meegedrukt.
Kaarten die meer of minder getrouw
het zegelbeeld zelf reproduceren,
foto’s van het ontwerp van de postzegel, montages en collages e.d. zijn
niet toegestaan. Een kaart waarop de
vergrote postzegel (of deel daarvan)
staat afgebeeld, is geen maximumkaart.

12b

12c

12d

De kinderbedankkaart
Een kinderbedankkaart is een kaart
die door de Stichting Nederlands
Comité voor Kinderpostzegels wordt
uitgedeeld als dank en als blijk van
waardering voor de inzet bij de
verkoop van kinderpostzegels. De
kinderbedankkaart wordt (in verschillende varianten) ter beschikking
gesteld aan leden van plaatselijke
comités (C-kaart), medewerkers aan
de kinderpostzegelactie op scholen
(S-kaart), bedrijven die veel kinderpostzegels gebruiken (B-kaart) en
de Filatelistische Dienst van de PTT,
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bestemd voor relaties van de Filatelistische Dienst die kinderpostzegels
verkopen (FD-kaart). De kaarten
worden niet aan verzamelaars
beschikbaar gesteld. De verschillende types kaarten zijn grotendeels
identiek, maar bevatten verschillende
teksten. In de kinderbedankkaart zit
meestal een (gestempelde) postzegel
die verband houdt met de afbeelding op de kaart. Zodoende is de
kinderbedankkaart verwant aan de
maximumkaart, maar is geen maximumkaart en is als zodanig dus niet
toegelaten in een tentoonstellingsverzameling.<
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