H E NK GEERT SEMA EN WOBBE VEG TER

Het veel omstreden
probleem van overdrukken
en opdrukken in een
thematische tentoonstelling
In de ‘Richtlijnen voor de Beoordeling van Thematische Inzendingen’ wordt
geschikt filatelistisch materiaal onder meer gedefinieerd als: “Postale frankeerwaarden (postzegels, postzegelboekjes, postwaardestukken, frankeermachinestempels, port verkocht d.m.v. computers, zoals automaatzegels
enz.) en hun wijzigingen (opdrukken, overdrukken, perfins).” Een verdere
bepaling stelt: “Postale waarden die gewijzigd zijn, mogen echter niet worden
opgenomen als de wijziging afleidt van het oorspronkelijke thema (bijv. door
het niet meer zichtbaar te maken); ze kunnen echter wel gebruikt worden
voor thema’s die verband houden met de wijziging.”
Vooraf
Omdat sommige lezers misschien
problemen ondervinden met de termen ‘overdruk’ (Engels: overprint) en
‘opdruk’ (Engels: surcharge) het volgende. Een overdruk is een gedrukte
toevoeging op de zegel die geen deel
uitmaakt van het oorspronkelijke
ontwerp en die op een later tijdstip is
gedaan. Een opdruk is een overdruk –
vandaar waarschijnlijk de verwarring
– die de frankeerwaarde van de zegel
bevestigt, aanpast of zelfs volledig
verandert. Met andere woorden: een
verandering in de frankeerwaarde van
een zegel heet een ‘opdruk’, anders is
het een ‘overdruk’.

Probleemstelling
(Henk Geertsema)
Overdrukken op zegels worden,
afhankelijk van de aard van de overdruk, door Van den Bold (1990) in
verschillende categorieën ingedeeld,
te weten: veranderingen in de frankeerwaarde en/of het doel van de
zegel, verandering in de naam van het
land, naamsverandering als gevolg
van politieke overwegingen. Waar het
doel van de opdruk een toeslag op de
nominale waarde voor, bijvoorbeeld,
liefdadigheid is, mag deze toeslag
niet meer zijn dan 50% van de frankeerwaarde. Hogere toeslagopdrukken worden niet toelaatbaar geacht
in een thematische tentoonstelling.

HENK GEERTSEMA

WOBBE VEGTER

Een uitzondering hierop vormen de
toeslagzegels voor natuurrampen,
zoals de bekende watersnoodzegel
van 1953 (1) en ook de overdruk met
betrekking tot de vloedramp in Natal
in 1987 op zegels van Zuid-Afrika (2).
Het wordt bekend verondersteld dat
dergelijke zegels niet voor koningin
Juliana (1) of het stadhuis in Durban
(2) mogen worden gebruikt, maar
slechts voor thematische onderwerpen als watersnood, watermanagement, deltawerken, dijken, liefdadigheid en dergelijke.
De eerder aangehaalde bepaling,
afkomstig uit het FIP-reglement,
wordt door Vegter (2010) vertolkt
als “een overdruk, die de aard van
de oorspronkelijke zegel verandert,
hoort niet in een tentoonstelling
thuis indien de wijziging afwijkt van
het oorspronkelijke thema”. Als voorbeeld gebruikt hij een Roemeense
poezenzegel die veranderd wordt
door een overdruk in de vorm van een
computermuis die de oorspronkelijke
frankeerwaarde verhult, waardoor
de zegel nu toepasselijk wordt voor
een thematische tentoonstellingsverzameling over muizen of computers
(3). Aangezien de zegel met of zonder
overdruk redelijk algemeen verkrijgbaar is, is het in dit geval een redelijk
argument.
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Voorbeelden
In sommige gevallen dient een overdruk van de frankeerwaarde (= opdruk) als aanvulling of vervanging van
de oorspronkelijke waarde, bijvoorbeeld bij Swaziland 1987 (4) waar
de oorspronkelijke frankeerwaarde
wordt weggewerkt en vervangen (6).
In dit geval was de opdruk van 20 c
door de verantwoordelijke postdienst
gemachtigd. Wanneer de verandering
in de frankeerwaarde zodanig is dat
alleen de waarde-aanduiding, maar
niet het thematische aspect van de
zegel verandert, behoort een dergelijke zegel niet in een thematische tentoonstelling, omdat de oorspronkelijke zegel gemakkelijk voorhanden is.
In speciale of uitzonderlijke gevallen,
waar een opdruk niet door de verantwoordelijke postdienst gemachtigd
is, maar wel abusievelijk met een
opdruk van 15 c tijdelijk voor het
publiek beschikbaar was, wordt het
gebruik van zo’n zegel aantrekkelijk
in een thematisch tentoonstelling,
omdat de zegel filatelistisch belangrijk is geworden (5). De betreffende
zegel wordt, zowel gebruikt als ongebruikt, als schaars beschouwd.
Een verscheidenheid in opdrukken
wordt getoond door bijvoorbeeld bepaalde vlinderzegels van Belize. Hier
is de oorspronkelijke frankeerwaarde
van 15 c (7) veranderd met een 5 c
overdruk, uitgevoerd door de staatsdrukkerij in Belize (8, 9). In dit geval
is het beter om de overdrukvariëteit
niet te gebruikten omdat a) de opdruk afbreuk doet aan het intrinsieke
thematische belang van de zegel die
b) in elk geval redelijk verkrijgbaar is
in de oorspronkelijke toestand. Toch
blijkt dat de plaatreconstructie van
de 5 c overdrukken een interessant
aspect van deze opdrukken is (Bylen,
1987).
Een speciaal geval van het gerechtvaardigd opnemen in een thematische tentoonstelling van een door
overdruk gewijzigd postaal element,
mits voorzien van de noodzakelijke filatelistische informatie, is de
1979-uitgave van de Comoren. Deze
serie is alleen geldig voor postaal
gebruik met een specifieke overdruk
zoals in bijgaand voorbeeld (10). De
overdruk doet geen afbreuk aan de
thematische aantrekkelijkheid van de
zegel en heeft dus een geldige plaats
in een thematische tentoonstelling.
Soms, als gevolg van een of andere
politieke gebeurtenis, verandert de
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status van een land. Dit maakt een
geschikte overdruk noodzakelijk om
die verandering weer te geven, zoals
getoond in het volgende voorbeeld
(11 en 12). De overdruk is in de vorm
van twee dubbele lijnen aangebracht
over de oorspronkelijke naam van het
land in samenhang met de nieuwe
landsnaam. Een slimmere overdruk
slaagt er (bijna) in de oorspronkelijke
landsnaam (13) te verhullen onder de
nieuwe naam (14). In dit geval is de
overdrukte versie (12) niet geschikt,
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terwijl de overdruk (14) waarschijnlijk wel gebruikt kan worden (hopelijk
ontgaat hij aan de aandacht van een
attent jurylid).
Laten we eens een knuppel in het
hoenderhok gooien. Wat als een
thematische tentoonstelling specifiek
gaat over, bijvoorbeeld, de Lesothooverdrukvariëteiten van de vogel- of
vlinderuitgiften van 1986-1988
(Farrell, 2007)? Deze overdrukken
bestaan uit een omvattende reeks van
enkele (15), dubbele (16), drievou-
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dige (17) en zelfs kopstaande overdrukken (16), dikwijls ook nog met
dezelfde of een verschillende opdruk
op een enkele zegel, overdrukken
op de keerzijde van de zegels (18 en
19), evenals verschillen in de dikte en
positie van de overdrukken.
Als een dergelijke tentoonstelling
slechts de overdrukken van een enkele
uitgave of land bevatte, zou hij in de
categorie ‘traditioneel’ vallen, maar
wanneer de tentoonstelling de overdrukken van verscheidene uitgaven
van meerdere landen behandelde,
zou hij als thematisch geklasseerd
moeten worden. In die gevallen
wordt de overdruk zelf het indelingscriterium en is het onderliggende
zegelontwerp minder belangrijk. Het
zou zelfs verborgen kunnen zijn door
de overdruk of opdruk – zie ook verderop in punt 3 van het commentaar
van Koenraad Bracke.
Mening van juryleden
(Wobbe Vegter)
Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat
in bepaalde gevallen overdrukken, en
vooral opdrukken, mits ze niet het
thematisch belang van het element
aantasten, om speciale filatelistische
redenen wel in een wedstrijdtentoonstelling gebruikt kunnen worden.
Zoals u ziet, mogen we gerust spreken van een “veel omstreden probleem”.
Nadat Henk en ik dit probleem
besproken hadden, heb ik een paar
plaatselijke (Zuid-Afrikaanse) thematische juryleden benaderd. Zij
adviseerden ons ongeveer in dezelfde
trant als de door Henk genoemde
punten: als het oorspronkelijke
zegelbeeld relevant is voor het thema
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en nog steeds goed zichtbaar, dan
is de overdruk toelaatbaar in een
thematische tentoonstelling als een
zogenaamde wijziging. In het verleden heb ik meermalen juryleden
horen verkondigen dat overdrukken
überhaupt niet zijn toegestaan in een
thematische inzending, omdat de
overdruk niets te maken zou hebben met het oorspronkelijke thema
van de inzending. Het mag duidelijk
zijn dat (nog?) niet alle juryleden op
dezelfde golflengte zitten.
Teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen, heb ik ook contact opgenomen
met Koenraad Bracke, voorzitter van
de FIP-commissie voor thematische
filatelie, over de toelaatbaarheid van
overdrukken in een thematische inzending. Zijn antwoord luidde als volgt.
“Overdrukken en opdrukken in een
thematische verzameling [kunnen]
gebruikt worden. Ik heb het nog
eens nagevraagd bij de andere leden
van de Commissie en die komen tot
dezelfde conclusie.
1 Als men een thematisch detail wil
tonen en dat detail wordt bedekt
door de overprint of de surcharge,
dan is het wellicht beter om de
‘gewone’ postzegel te gebruiken.
2 Als de surcharge of overprint veel
zeldzamer is, dan kunnen eventueel (met de juiste filatelistische
uitleg) beide getoond worden
(filatelistische kennis).
3 Als het thematisch detail de

overprint of surcharge betreft, kan
uiteraard alleen de postzegel met
surcharge of overprint getoond worden (zo ook bij ‘perfins’).’’
Waar Bracke in punt 2 van zijn
antwoord aangeeft dat overdrukken
wel toelaatbaar zijn, voegt hij daar
een opmerking aan toe. Die komt
erop neer dat de tentoonsteller zelf
mag uitmaken welke zegel(s) hij kiest,
maar hij doet er verstandig aan de
keuze van een overdruk toe te lichten.
Dat geeft hem tevens de mogelijkheid
zijn filatelistische kennis te etaleren.
Het is dus niet zo dat de inzender
zich nu maar te buiten kan gaan aan
allerlei over- en opdrukken! Hij moet
zijn gezond verstand gebruiken.
Het is te hopen dat thematische
juryleden in Zuid-Afrika, Nederland
en elders dit officiële standpunt
betreffende overdrukken ook lezen en
toepassen. <
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2015 van ThemNews, het tijdschrift
van Thematics Southern Africa. Dit
verklaart ook de enigszins ongewone opbouw van dit artikel: een
probleemstelling (HG) gevolgd
door een beantwoordend commentaar (WV). Het is bewerkt
door Henk van Zutphen en gepubliceerd met toestemming van
ThemNews en beide auteurs.

Bezoek onze
website
www.nvtf.nl
THEMA NV TF

Th1602_30-32 Overprints.indd 32

• 32 •

APRIL 2016

30-03-2016 09:31:16

