DAN N Y J I MMINK

Prentbriefkaarten tentoonstellen binnen de filatelie? - 1
Ik wil niet zeggen ‘als blikken konden doden’, maar op
zijn minst werden hier en daar toch wat wenkbrauwen
gefronst toen ik liet weten prentbriefkaarten (PB) te
gaan tentoonstellen. De eerlijkheid gebied te zeggen
dat ik zelf ook op tentoonstellingen in Denemarken
en Zweden kaders vol met dit fraais links liet liggen.
Maar nood breekt wetten als je met eigen thematische
verzamelingen een bepaalde klassering hebt bereikt in
België en een iets ruimer denkend Nederland. Daarbij
komt ook nog eens de restrictie in Nederland in de
hoogste categorie; maximaal acht kaders. Of je nu
acht kaders met twaalf in plaats van zestien A4’tjes
mag vullen, dat scheelt een slok op een borrel. Dus;
“Een nieuw thema zoeken” wordt er dan geroepen.
Maar ik dacht mijn PB van ’t Zand (1) eens uit de kast
te halen. Ook dat kwam weer verrassend over, want
waren er dan geen kaarten van mijn eigen thema’s,
gymnastiek en dans (2)? Jazeker, die zijn er, maar dan
krijg je misschien hetzelfde verhaal als in je thematische verzamelingen. Dit leek me wat uitdagender, nou
en dát is het, kan ik u vertellen.

1

Omschakelen
Als beginnend thematisch verzamelaar heb ik natuurlijk ook de fout gemaakt om op de beeldzijde af
te gaan en niet de adreszijde te checken of het wel
een postwaardestuk (PWS) betrof (3b en a, de ‘b’
voor beeldzijde en de ‘a’ voor adreszijde). In de thematische filatelie (TF) taboe, in deze tak binnen de filatelie dient de beeldzijde te worden getoond, de adreszijde niet, die gebruiken we alleen voor informatie.

3a

3b

2

Zijn er dan helemaal geen restricties op dit gebied? Uiteraard
zijn die er, kijk even mee naar
punten uit de vertaling van het
FEPA-voorstelreglement inzake
tentoonstellen van PB door
Ivan van Damme, gepubliceerd
in Belgaphil. In “1. Inleiding”
lezen we onder 1.4. onder andere dat de verzamelaar voordeel mag en kan halen door
de verzameling of grondige
samenvatting aan het organisatiecomité te sturen. Met als
extra toevoeging dat de samenvatting geen vervanger is van de
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introductiepagina of het plan, maar
dat dit een kans is meer details over
behandeling, keuze, opzoekingen,
kennis en presentatie mee te delen.
Het is aangeraden dat het overzicht
niet meer dan twee A4-bladen bevat.
We zijn begonnen vrienden! Het is
een richtlijn, het kan en mag, maar
ik zou het toch maar mooi gewoon
doen als je de kans krijgt. Dat zal
met een samenvatting geen probleem zijn, maar (een kopie van?) de
verzameling zelf is een goed streven
maar voorlopig, net als in de TF, nog
een beetje utopie.

Definitie PB
De keuze van je te exposeren PB komt toch nauwer dan je
op het eerste gezicht zou denken, dus dat komt wel overeen met wat we in de TF gewoon zijn, want wat verstaan
we er nu onder? In “2. Definitie van een PB”, lezen we
meteen: “Een PB moet een illustratie hebben”. Welnu, het
PWS uit Joegoslavië heeft een illustratie (4). Bovendien
heeft het adreslijnen, ook een eis onder die definitie.
Gaan we nu naar 2.2., dan lezen we onder andere: “de
nadruk wordt gelegd op de “Prent” (voorzijde)” en ook:
“ongebruikte PB moeten een gedrukte adreszijde hebben”.
Dit is wat verwarrend gesteld. Bedoeld wordt dat een
PB bestaat uit een beeldzijde en een adreszijde, maar
dat staat er niet.

4

Kortom, deze PB
is niet handig om
te tonen, want we
zien ook nergens
een kaartnummer,
naam van fotograaf,
drukker, uitgever of
jaar van uitgifte.
Aan de hand van
de zegel kun je wel
inschatten in welke
periode hij is uitgegeven, maar dat is
wel erg magertjes.
We kijken naar
5a
andere PB en
waarom we die
wel of niet zouden moeten tonen en
waarin we ze tonen. Je kunt namelijk kiezen voor een thematische of
topografische benadering, maar
ook voor een speciaal gezichtspunt.
Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld
een fotograaf, ontwerper, drukker,
uitgever, speciale druktechniek of
uitgegeven series.

5b

Waar, welke Schager PB en waarom
Twee PB die betrekking hebben op de
Westfriese Markt in Schagen, sinds
1953 op tien donderdagen in de
zomervakantie georganiseerd. De PB
met de vijf verschillende voorstellingen (5b) geeft heel mooi weer wat je
op zo’n donderdag kunt verwachten.
De adreszijde (5a) heeft niet alleen
belijning, maar verteld ons ook wie
drukker en uitgever is, terwijl rechtsonder “370” aangeeft dat de PB in
maart 1970 is vervaardigd. Toch
oppassen! We lezen in de richtlijnen
onder andere: “enkel origineel tijdsgelijklopende PB zijn toegelaten, herdrukken van later tijdstip mogen slechts bij
uitzondering getoond”.

6a

6b

Dus uitzoeken of Jos-Pe uit Arnhem
dit vijfluik later heeft uitgebracht dan
de originele vijf PB, of dat hij deze
ook in maart 1970 heeft gedrukt.
Als je één van die vijf PB tegenkomt,
kun je dat snel achterhalen, immers
de maand van uitgifte staat erop vermeld, anders zul je misschien contact
met Jos-Pe moeten zoeken.
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Nemen we deze PB nu op in een thematische verzameling markten?
Zeker, als het thema oud-Hollandse
markten betreft, voor de gewoonlijke
markten niet. De PB die een groep
dansers toont (6b) is prima voor in
een dansverzameling. Als oud Scha-

genees, wat zeg ik: als oud-deelnemer aan de WF-markt in mijn lagere
schooltijd, weet ik natuurlijk meteen
dat ook deze PB die markt betreft.
Sterker nog; ik kan u zelfs vertellen
dat die rechter danser oud-turner
Klaas Kant, lid van de gymnastiekvereniging Lycurgus is. Is dat nu
reden om deze PB in een thema
turnen op te nemen? Natuurlijk niet,
die geintjes halen we in de TF toch
ook niet uit, mag ik hopen. Maar
als het nu eens meervoudig Nederlands turnkampioen Klaas Boot was
geweest die daar huppelde….?

7a

Met het thema oud-Hollandse markten zou u aantonen zich te hebben
verdiept in het hoe en wat, want
kijk eens op de adreszijde van de PB
(6a) daar staat niets over de WFmarkt. Daar staat alleen “Westfriese
dansgroep Schagen” en wat lezen wij
onder 3.2.: “opzoekwerk is een vereiste
voor de kennis van het gekozen thema én
voor de PB”.
We blijven in Schagen op een markt
(7b) op de Markt, ja, zo heet dat
daar en daar is kennis weer een
vereiste. Op de adreszijde (7a) is het
namelijk hommeles; geen uitgiftejaar, uitgever of drukker te bekennen, alleen “Printed in Holland”.
Het stempel is gelukkig een uitweg
voor de bepaling van de tijd; 30 juli
1964. Ook is men zo attent geweest
te vermelden waar het hier om
gaat; “Schagen – Veemarkt”. Niets
is minder waar! Het is geen markt
van alleen maar vee, in de straat
(Gedempte Gracht) zien we een rits
kramen staan. En dan zijn we er nog
niet, want het betreft hier niet de
toentertijd op donderdag gehouden
weekmarkt. Hier zien we de, sinds
1894 tien dagen voor Pasen, nu nog
enige in Nederland in de openlucht
gehouden Paasveetentoonstelling.
Voor een thema over tentoonstellingen dus wel heel geschikt.

7b

Waar briefkaarten verzamelen al toe
kan leiden. Was de vorige PB voor
slechts 10 eurocent de mijne, hier
moest ik maar liefst het vijfvoudige
voor neertellen. Uit nostalgische
overweging heb ik die uitgave graag
gedaan, want het betreft én mijn geboorteplaats én mijn vader was sterk
betrokken bij de Paasveetentoonstelling. Maar nu, bij het schrijven van dit
artikel, valt mijn oog pas op de dame
met het donkerblauwe vest en de lichtere blauwe jurk met die ó zo typische
houding van de linkerhand en kapsel,
de tweede van rechtsonder: mijn eigen
moeder (7c)!

7c

(wordt vervolgd)
Bronnen
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Vertaling FEPA-voorstel reglement tentoonstellen van PB door Ivan van Damme, gepubliceerd in Belgaphil;
Presentatie Postex 2016 door John Dehé;
Regionaal Archief Alkmaar/Alkmaarsche Courant 2 mei 2017;
www.prentbriefkaarten.info/datering.html;
www.prentbriefkaarten.info/druktechnieken.html;
www.paasveeschagen.nl.
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