JAN CEES VAN DUIN

Filatelistische elementen
Deel 25: Vernietigingsstempels
Inleiding
Een vernietigingsstempel, ook wel
ontwaardingsstempel genoemd, is
bedoeld voor het ongeldig maken
voor hergebruik van een postzegel.
Aanvankelijk had het stempel verder
geen betekenis, het was een ‘killer’
(1). Op deze wijze afgestempelde
postzegels zijn bepaald niet aanbevelenswaardig voor een tentoonstellingsverzameling. Dat geldt ook voor
stempels die het thematische onderwerp op de zegel onzichtbaar maken
of verminken, zoals een (tekst)balk
door de ogen van de betreffende
persoon (2).
Later werden de stempels ‘vriendelijker’ en werden ook zij een verzamelobject. Het stempel is ook één
van de twaalf filatelistische elementen. Er zijn handstempels (incl.
puntstempels), dagtekenstempels,
rolstempels, treinstempels, ‘fancystempels’ en mechanische stempels
(ook: vlagstempels). De zogenaamde
gelegenheidsstempels (ook eerstedagstempels) kennen vaak mooie,
thematisch zeer bruikbare, afbeeldingen. Gelegenheidsstempels zijn
vaak handstempels, maar soms ook
mechanische stempels.
Begrippen bij het stempelen van
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postzegels zijn ook voor-afstempeling en na-afstempeling. Een voorafstempeling is veelal geen echte
afstempeling, maar een op de zegel
aangebrachte afdruk (3). Deze zegels
werden gebruikt bij massaverzending:
de stukken waren zo wel gefrankeerd,
maar de zegels op de stukken behoefden niet meer te worden ontwaard.
Interessant is ook dat er veel verschillende vormen van stempels zijn, ook
hand-dagtekenstempels zijn zeker
niet altijd rond (4).
Wanneer een stempel wordt gebruikt
in een thematische verzameling, moet
er een directe relatie zijn tussen het
stempel en het behandelde onderwerp. Een plaatsnaamstempel kan
wel worden gebruikt voor de letterlijke betekenis van de plaats, bijvoorbeeld Rotterdam als het gaat over de
afdamming van de rivier de Rotte.
Het stempel Rotterdam kan echter

niet worden gebruikt als illustratie
bij de Rotterdammer en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen en natuurlijk
evenmin bij koningin Wilhelmina,
omdat zij op 31 augustus 1938 een
officieel bezoek bracht aan Rotterdam. Ook een plaatsnaamstempel
van de Belgische gemeente Peer past
niet in een verzameling over groente
en fruit, behalve als je zeker weet dat
de plaats zo genoemd is vanwege de
perenboomgaarden (wat overigens
niet zo is). Nou ja, als de gemeente
Peer een vlagstempel met een peer
uitbrengt, dan is de peer natuurlijk
wel goed bruikbaar (5)!
In enkele gevallen is een vernietigingsstempel ook prachtig op een stuk
geplaatst zonder dat het een postzegel ‘vernietigt’. Deze losse stempels
zijn in het algemeen niet bruikbaar.
Soms ook wel: bijvoorbeeld op een
dienststuk. Het stempel heeft dan
geen functie voor vernietiging, maar
wel om aan te geven wanneer (en
waar) de postale behandeling heeft
plaatsgevonden (5).
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Handstempels
De oudste stempels hebben geen
plaatsnaam- en datumaanduiding
zoals de Amerikaanse ‘killer’-stempels, de ‘Franco’-stempels (6) e.d.
Ook later zijn stempels zonder plaatsnaam- en datumaanduiding gebruikt,
zoals de Amerikaanse ‘fancy-stempels’ (7). De ‘puntstempels’, stempels met punten en een getal, hebben
letterlijk ook geen plaatsnam, maar
wel een plaatsaanduiding: het nummer staat voor een plaats (8). Ook
zijn er zegels afgestempeld met alleen
de plaatsnaam, zoals in Nederland
op post in de kerst- en nieuwjaarperiode (9).
De bekendste handstempels zijn de
stempels met plaats en datum zoals
gebruikt op de postkantoren (de re-
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guliere postkantoren en de postkantoren op schepen en in treinen).
Er zijn ook handstempels van plaatsen waarop reclame werd gemaakt
voor de plaats zelf. Bijvoorbeeld als
toeristische bestemming (10), als
plaats waar een historisch feit heeft
plaatsgevonden (11), als plaats die
verbonden is aan een historisch
persoon (12), of als plaats of regio
die bekend is vanwege bepaalde
producten (13). Deze zijn thematisch
natuurlijk zeer interessant.
Voorts zijn
er handrolstempels
die worden
gebruikt om
stukken waar

veel zegels op zitten snel af te kunnen
stempelen (14). Thematisch meestal
niet interessant, veelal ook omdat de
kwaliteit van die stempels slecht is.
Voorschriften voor het correct stempelen van postzegels worden niet
altijd gehanteerd. Dat is fout, maar
gebeurt toch. Dan hebben we wel een
bijzonder poststuk, zij het lang niet
altijd thematisch bruikbaar (15). Het
komt ook voor dat een gewoon datumstempeltje wordt gebruikt (16).

16
15

THEMA NV TF

Th1404_14-17 Fil_elementen-Bijz_15 15

14

• 15 •

SEPTEMBER 2014

25-08-2014 13:52:46

19

17
18

21
20

22

Er bestaan ook verschillende proefstempels. Zo zijn er in Nederland
gummi proefstempels gebruikt in
1925 en 1926 voor pakketpost,
bestaande uit een lettercode (=stad)
en eventueel gevolgd door een cijfer
(=bijkantoor). Zo staat ‘RT 2’ voor
Rotterdam Goudsche Singel (17).
Zo’n afdruk kan thematisch worden
gebruikt waar het bijvoorbeeld gaat
om de betekenis en oorsprong van
deze singel.
Gelegenheidsstempels
Gelegenheidsstempels (18) vormen
een oneindige bron van materiaal
voor thematische verzamelaars. Sommige stempels zijn zeer zeldzaam.
Maar pas op, neem niet te veel van
deze stempels op in een tentoonstellingsverzameling: veel van deze stempels worden gezien als ‘maakwerk’,
post uitsluitend gestempeld voor
de filatelie en niet voor het reguliere
postverkeer. Bij het opnemen van deze
stempels in een verzameling moet je
ook letten op de gebruikte postzegels:
neutrale zegels (19) of zegels in relatie
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tot het stempel (20) zijn de beste,
anders wordt de aandacht op de
postzegel (waar het niet om gaat) in
plaats van op het stempel gevestigd.
Ook eerstedag-, eerstevaart-, eerstevluchtstempels e.d. zijn gelegenheidsstempels die zijn gebruikt voor de
ontwaarding van de postzegels (21).
Mits beperkt gebruikt in de verzameling en zonder dat sprake is van
bladvulling, kunnen deze stempels
een aanwinst zijn voor de thematische verzameling.
Laat nooit uitsluitend een stempel
zien dat eigenlijk ‘voor de sier’ op een
stuk is geplaatst, ook een gelegenheidsstempel dient in eerste instantie

Mechanische stempels
Mechanische stempels zijn ook
bekend als vlag- of vlamstempels. De
vlag kan een prachtige, thematisch
goed bruikbare, afbeelding (22) of
een, ook thematisch bruikbare, tekst
(23) bevatten. Het is het mooist als
het vlagdeel geheel zichtbaar naast
de zegel staat. Soms is het ook
‘slechts’ een thematisch onbruikbaar
lijntjespatroon (24: golven). Met die
lijntjes worden ook postzegels afgestempeld; zo gestempelde zegels zijn
niet aanbevelenswaardig voor een
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wedstrijdtentoonstelling.
In Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten,
Frankrijk en andere landen worden
ook wel stempels gebruikt die bestaan uit een soort geprinte tekstlijnen (25). Deze ‘stempels’ zijn thematisch veelal niet bruikbaar.
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Overige ontwaardingen
Als op een te bezorgen poststuk postzegels zitten die niet zijn afgestempeld, hoewel dat wel had moeten
gebeuren, worden die zegels ook wel
eens ontwaard met donker potlood
of pen (26). Voor een filatelist is dat
dramatisch. Deze zegels zijn niet
alleen onbruikbaar voor hergebruik
maar ook voor de verzameling. <
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