AN D RÉ SCHEER EN JAN VERMEU LE

Het gebruik van V-mail, airgraphs e.d.
in een thematische
tentoonstellingscollectie - Vervolg
In Thema 30 van april 2015
heeft Jan Vermeule (jurylid en
exposant) een artikel over het
gebruik van V-mails en airgraphs
in thematische tentoonstellingsverzamelingen geschreven.
Naar aanleiding van het artikel
heeft André Scheer (exposant)
contact gezocht met Jan Vermeule en is afgesproken om dit
gezamenlijke vervolgartikel te
schrijven.
Het doel van dit vervolgartikel
is het geven van handvatten aan
inzenders om bepaalde typen
V-mails en/of airgraphs wel of niet
op te nemen in een competitieve
tentoonstellingsverzameling.
Om dit te onderbouwen wordt:
• eerst nog kort ingegaan op
wat airgraphs en V-mails eigenlijk zijn;
• kort nagegaan wat de reglementen zeggen over het
al dan niet opnemen van
filatelistisch materiaal in een
thematische collectie;
• kort het spectrum van airgraphs en V-mails beschreven.
Wat zijn airgraphs en V-mails?
Airgraphs en V-mails zijn producten van een systeem om specifieke formulieren op microfilm te
zetten, de microfilm te vervoeren naar de plaats van bestemming en aldaar af te drukken
op een kwart van het oorspron- 1
kelijke formaat. Deze vergroting
wordt dan in een speciaal envelopje bij de geadresseerde bezorgd.
Het systeem is begin jaren dertig
door de firma Kodak ontwikkeld,
maar werd in 1932 voor toepassing
bij de post afgewezen. Schaarste aan
laadruimte voor luchtpost in oorlogstijd zorgde in 1941 echter voor
een herkansing.

De Britse post start ermee op
21 april 1941 voor post tussen
Groot-Brittannië en Ceylon. Snel
volgen Aden, Irak en schepen in de
Rode Zee en de Perzische Golf. Later
behoren ook onder meer Zuid-Afrika
en Nieuw-Zeeland tot het netwerk.
Eerst worden vooral blanco formulieren gebruikt, vanaf eind 1941
volgen ook geïllustreerde versies
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waar de afzender wat bij kan schrijven (in plaats van een hele brief te
dichten).
De Amerikaanse post volgt in 1942
het Britse voorbeeld. De Amerikaanse producten heten V-mails. De Britse
heten airgraphs. Aan het eind van de
oorlog zijn er 330 miljoen airgraphs
verwerkt en meer dan een miljard
V-mails.

Regels met betrekking tot
opname van filatelistisch
materiaal in een
competitieve thematische
tentoonstellingsverzameling
In de SREV voor thematische filatelie (de internationale reglementen
voor thematische filatelie, waar de
Nederlandse reglementen op zijn
gebaseerd) is onder artikel 3.1.1
opgenomen:

Soorten airgraphs en V-mails
Voor het gebruik in een thematische
collectie is het onderscheid tussen
airgraphs en V-mails niet van belang:
ze zijn vergelijkbaar. Dit geldt niet
voor de hierna onderscheiden vier
groepen. (De envelopjes zijn hierbij
buiten beschouwing gelaten, omdat
ze thematisch meestal niet interessant zijn.)

•• A thematic exhibit uses the widest
range of appropriate postal-philatelic
material (ref. GREV Art 3.2).

1. Originele formulieren, al dan niet
voorzien van een voorgedrukte
(‘standaard’) boodschap, tekening, cartoon etc.;

•• The exhibit shall consist solely of
relevant philatelic material, supporting
documentation and text, other than in
an Open Class.

2. originele formulieren zoals bij
groep 1, aangevuld met een persoonlijke tekening/boodschap;

•• Relevant philatelic material is defined
for each class in the SREV for that
class.
Met andere woorden: in de thematische klasse mag al het materiaal worden gebruikt dat geschikt is voor één
van de andere klassen (zoals postgeschiedenis, aerofilatelie, maximumfilatelie etc.), met uitzondering van het
materiaal dat specifiek voor de open
klasse is toegestaan.

3. van microfilm vergrote brieven,
waarbij de microfilm van een formulier van groep 1 is gemaakt;
4. van microfilm vergrote brieven,
waarbij de microfilm van een for-

In de bijbehorende richtlijnen van de
SREV worden de airgraphs en V-mails
specifiek genoemd als voorbeelden
van geschikt filatelistisch materiaal.
Interpretatieverschillen (of misverstanden) blijken in de praktijk te ontstaan bij materiaal dat weliswaar in
andere klassen wordt gebruikt, maar
waarbij het thematisch onderscheidende onderdeel niet relevant is voor
de verzamelaars van die andere klasse.
Zo worden gespecialiseerde collecties over airgraphs en/of V-mails in
de klasse van de Postgeschiedenis getoond. Het gaat dan om de ontwikkeling van het fenomeen, het gebruik
over de wereld, de inzet van specifieke formulieren etc. De inhoudelijke bijdrage van de afzender is dan
veel minder interessant: de door de
afzender gemaakte tekst of tekening
is niet van belang. Verschillende
formulieren (soms met voorgedrukte
tekeningen) worden wel getoond,
maar geen inhoudelijk verschillende
brieven op basis van een zelfde of
vergelijkbaar formulier.
2
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mulier van groep 2 is gemaakt.
Groep 1: originele formulieren,
al dan niet voorzien van een
voorgedrukte boodschap,
tekening, cartoon etc.
Deze zijn door de (militaire) post
aan de gebruiker beschikbaar gesteld
(1, origineel formulier (21 bij 28 cm)
van een kerstboodschap, waarbij de afzender geen eigen boodschap meer hoefde
te schrijven en kon volstaan met zijn
naam). De verschillende afbeeldingen
worden ook door verzamelaars van
militaire post (klasse: postgeschiedenis) verzameld. Sommige eenheden
zorgden voor eigen sprekende afbeeldingen zoals de Naval Construction Batallions (CB’s, uitgesproken en soms
afgebeeld als Seabees) op V-mails.
De aanduiding V-mail onderaan het
formulier werd dan soms vervangen
door Seabees (2, origineel formulier (21
bij 28 cm) met de tekst Seabees in plaats
van V-mail onderaan).

Groep 2: originele formulieren zoals bij
groep 1, aangevuld met een persoonlijke
tekening of boodschap
De originele formulieren zijn door de (militaire)
post beschikbaar gesteld. De rest uiteraard niet.
Ze worden door verzamelaars van militaire post
verzameld, maar niet vanwege de persoonlijk toegevoegde boodschap. Het gaat hun bijvoorbeeld
om het basisformulier of om de eerste aansluiting van een land of gebied op het airgraph- of
V-mail-netwerk (3, origineel formulier (21 bij 28
cm) waaraan persoonlijke tekst met een tekening zijn
toegevoegd).
Groep 3: van microfilm vergrote brieven,
waarbij de microfilm van een formulier van
groep 1 is gemaakt.
Deze vergrotingen zijn geheel door de post geproduceerd, inclusief de privé boodschappen. De
verschillende (standaard) afbeeldingen worden
ook door verzamelaars van militaire post (klasse:
postgeschiedenis) verzameld (4, van microfilm vergrote brief (10,5 bij 13 cm), gebaseerd op een (inclusief
de tekening) voorgedrukt formulier).
Groep 4: van microfilm vergrote brieven,
waarbij de microfilm van een formulier van
groep 2 is gemaakt
Deze vergrotingen zijn geheel door de post geproduceerd, inclusief de privé boodschappen. Ze
worden door verzamelaars van militaire post verzameld, maar niet vanwege de persoonlijk toegevoegde boodschap. Het gaat hun bijvoorbeeld om
het basisformulier of om de eerste aansluiting van
een land of gebied op het airgraph- of V-mail-netwerk (5, van microfilm vergrote brief (10,5 bij 13 cm),
waaraan persoonlijke tekst en een foto (dit keer niet
tegengehouden door de censuur) zijn toegevoegd).

3

Handvatten voor competitieve thematische
tentoonstellers
Over de eerste en derde groep is geen discussie,
airgraphs en V-mails met de ‘standaard’-afbeeldingen kunnen zonder specifieke beperkingen worden
gebruikt in thematische tentoonstellingscollecties.
Bij de airgraphs en V-mails uit de tweede groep is
het thematische gebruik van de persoonlijk toegevoegde boodschap niet toegestaan. Deze privé
toevoeging is noch postaal (zelf toegevoegd door
de afzender), noch filatelistisch (niet voor andere
klassen zoals de verzamelaars van militaire post
relevant).
Het gebruik van de airgraphs en V-mails uit de
vierde groep is het lastigst te bepalen. De van
microfilm door de post vergrote brieven zijn geheel
postaal (dus inclusief de privé toevoeging). Ze zijn
echter niet filatelistisch: ze worden voor de privé
toevoeging niet door de verzamelaars van militaire
post verzameld. Deze laatste groep valt onder de
zogenaamde borderline items: een grijs gebied

4
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dat in de richtlijnen van de SREV specifiek wordt
geduid. Het gaat hierbij om het gedogen van
postaal (maar niet filatelistisch) materiaal dat is
toegestaan in de competitieve tentoonstellingsverzameling als er thematisch (voor de ontwikkeling)
geen ander geschikt alternatief bestaat.
Andere voorbeelden van borderline materiaal zijn
particuliere bijdrukken op postwaardestukken
(répiquages) en ‘voorlopers’ (post uit de periode
dat er een postsysteem was, maar nog geen postzegels). Het gaat te ver om in dit bestek hier dieper
op in te gaan.
Kijkend naar de beoordelingscriteria voor thematische verzamelingen, hangt het gebruik van borderline items direct samen met:
• ‘zeldzaamheid’ en
• ‘ontwikkeling’ (als onderdeel van behandeling).
Voor de zeldzaamheid tellen borderline items niet
mee, ook al zijn de airgraphs en V-mails van de vierde groep meestal uniek.
Voor de ontwikkeling gaat het allereerst om de
uitwerking van ieder onderdeel van het plan (doen
wat je belooft). Hier kan borderline materiaal
(als uiterste redmiddel) van grote waarde zijn:
het verhaal kan worden verteld, waar het anders
niet zou kunnen. Tegelijk stopt de toegevoegde
waarde daar ook. Het materiaal wordt verder in
de jurybeoordeling genegeerd (niet positief en niet
negatief gewaardeerd). Hoe knap het ook is dat de
tentoonsteller het heeft gevonden.
Op internationaal niveau weegt dit laatste criterium zwaarder dan tot op nationaal niveau. De
ruimte op een internationale tentoonstelling is
schaars en wordt benut met het beste dat er is.
Daartussen moet borderline materiaal echt het
laatste redmiddel zijn. Anders is het zonde.
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Als toelichting op groep 4: hoe zit het nu met de in
het vorige artikel getoonde V-mail met een privé-tekening van een kat (6)? Het betreft een V-mail uit
de vierde groep. Het gaat om borderline materiaal.
Voor het vaststellen of het nog net wel of juist niet
een plek verdient in een competitieve tentoonstellingsverzameling, is het noodzakelijk te bezien
in welke context het wordt gebruikt. Dan is met
name de thematische rechtvaardiging spannend.
Indien het wordt getoond in een kattenverzameling in de paragraaf: zwarte katten (voorafgegaan
door witte, grijze en gevolgd door rode etc.), dan
is de V-mail onterecht opgenomen. Hij kan immers
gemakkelijk worden vervangen door ander materiaal met zwarte katten. Er is dan geen thematische
rechtvaardiging.
Indien de V-mail wordt getoond in een kattenverzameling in een paragraaf waarin wordt verteld
dat katten ook ziekteverspreiders kunnen zijn en
waarbij wordt ingegaan op hooikoorts, dan is dat
mogelijk (als er geen ander filatelistisch materiaal
is waarbij hooikoorts in verband met katten wordt
gebracht) een goede rechtvaardiging om hem op
te nemen in de tentoonstellingscollectie, misschien
zelfs op internationaal niveau.
T H E M A N V TF
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Achtergrondliteratuur op het
gebied van airgraphs en V-mails

Verdient hij nu wel of niet een plekje?
Dit antwoord is dus niet eenduidig
te geven. Het hangt af van de context
waarin hij wordt gebruikt. Een open
einde, maar hopelijk niet een onbevredigend einde.

• J. Stephen’s Airgraph and V-mail
catalogue, 1948;
• J. Fletcher en H. Danesch: The
Civilian Airgraph Service in Palestine
1941-1945, 1983;
• E.H. Keeton: Airgraph, 1987.

Deelname tot op nationaal niveau

Deelname op internationaal niveau

Toegestaan

Toegestaan

Niet toegestaan

Niet toegestaan

Toegestaan

Toegestaan

Borderline: toegestaan
mits de tentoonsteller duidelijk laat blijken het (beperkte) filatelistische belang te
kennen (door het persoonlijk toegevoegde
te benoemen).

Borderline: toegestaan
mits de tentoonsteller duidelijk laat blijken het (beperkte) filatelistische belang te
kennen (door het persoonlijk toegevoegde
te benoemen)

In categorie 1 komt hier als voorwaarde bij:
enige thematische rechtvaardiging: een thematisch interessant detail

+ thematische rechtvaardiging: er is geen
(goed) thematisch alternatief

groep 1
originele formulieren,
voorgedrukte boodschap etc.
groep 2
originele formulieren,
privé boodschap etc.
groep 3
microfilmvergroting
met oorspronkelijk
voorgedrukte boodschap etc.
groep 4
microfilmvergroting
met privé boodschap,
tekening etc.
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