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Prentbriefkaarten tentoon-
stellen binnen de filatelie? - 2

8a

8b

9a

9b
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Thema gymnastiek
Kan niet missen natuurlijk als je met Jimmink 
in zee gaat. Bergen aan Zee misschien (8b) met 
grondgymnastiek in de buitenlucht? Dat staat 
tenminste rechtsonder op de PB. Wel jammer dat 
het er later opgeschreven is door óf handelaar óf 
ontvanger. Daar kunnen we niet op afgaan. Eens 
kijken op de adreszijde (8a); inderdaad Bergen aan 
Zee maar ook dat het Koloniehuis “Voor Jong Ne-
derland” betreft. Dan past deze PB dus heel goed 
in een thema gezondheid, meer specifiek zelfs 
jeugdgezondheid, want wat vinden we via Google: 
“Voor jong Nederland” is gebouwd om bleekneusjes 
uit de stad aan te laten sterken in de gezonde zeelucht. 
Voor drukker en uitgever moeten we dieper spit-
ten, die staan niet op de PB vermeld en voor een 
indicatie van het jaar van uitgifte gebruiken we het 
stempel maar: 1936.

Nog meer grondgym, maar dan binnen (9b), even 
kijken op de adreszijde (9a). Oeps! Wat lezen we in 
het FEPA-voorstel onder 2. betreffende de definitie 
van PB? “Gebruikte PB (verzonden via de postdiensten 
of anderszins postaal gebruikt) moeten aantonen dat 
ze door een postdienst behandeld zijn”. Mogen we nu 
deze PB gebruiken, moeten we die zien als onge-
bruikt of gebruikt? Immers hij is wel, zelfs ruim, 
beschreven maar niet postaal verzonden. Gaan we 
af op wat in de filatelie gehanteerd wordt, zouden 
we zeggen: niet postfris, maar ongebruikt. 

Een dilemma vrienden, gelukkig zijn er zat PB met grond-
gymnastiek, dus laat deze van rond 1916 onder nummer 
2985, zonder vermelding van drukker of uitgever noch kijk 
op van waar hij komt (Lille? Duits?) maar zitten.

Misschien geeft de volgende PB geen problemen (10b); 
hechtsprong over het paard, nog belijning op het toestel 
zichtbaar; vroeger diende handplaatsing voor afzet van het 
toestel bij bepaalde sprongen op vooraf gestelde plekken te 
gebeuren. We draaien de kaart weer om (10a). Het goede 
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nieuws is: er staat veel achterop maar… wel in 
het Russisch. Toch moet dat geen probleem zijn, 
want we hebben binnen de NVTF een vertaalser-
vice. Even een scan sturen en u wordt vast meer 
wijzer dan het feit dat dit tafereel in 1965 speelt, 
af te leiden van zegel en stempel. Waarom de 
kaart is uitgegeven, kunt u zelf nagaan door de 
zegel via een postzegelcatalogus op te snorren.

Thematisch of anders

Genoeg gedanst, gemarkt en geturnd. Over tot 
een andere ordeningswijze; het tonen van PB 
vanuit een geografische benadering als bijvoor-
beeld een streek, dorp, stadsdeel of straat. ‘De 
Molen van Piet’ (1769) is een begrip in Alkmaar 
en mag in een verzameling over die stad niet 
ontbreken. Maar deze PB (11b) zou ik zelfs niet 
in een molenthema opnemen, de Tweede We-
reldoorlog dan? We kijken weer op de adreszijde 
(11a). Ja, het speelt in mei 1945 en waarschijn-
lijk zelfs net na de bevrijding. Maar wat u niet 
ziet, is er ook niet; geen adreslijnen!

Dan toch maar naar ’t Zand. Vissers in een bootje 
op het Noord-Hollands Kanaal (12b).  
Met opzoekwerk hoopt u meer te kunnen vertel-
len. Ik zal u helpen; de linker was een meester aan 
de school en verder links de Rijksweg en rechts de 
Kanaalkade, kat in het bakkie. Toch even om-
draaien die PB; een scala aan info maar wederom; 
geen adreslijnen (12a). Linksboven in die info valt 
wel op “Reproduction prohibited”, ofwel namaak 
verboden. Het wrange van deze PB is dat het al 
een reproductie betreft, de originele PB stamt van 
rond 1960. Maar een tweede zin linksonder trekt 
ook aandacht: “Printed in Holland”. Dat staat ook 
op kaart 7b, dus de kans dat ook die PB door Jos-
Pe is gedrukt, is redelijk groot.

12a

12b

Nog even over nummering en datering; laat u niet wijs-
maken dat uitgiftedata van PB te achterhalen zijn via de 
vermelde nummers. Dat kán zo zijn, maar het kan net zo 
goed een PB-nummering van de drukker zijn en/of het se-
rienummer van een set kaarten. Beide laatste kaarten dus 
niet tonen, wordt het toch tijd er wel ééntje te vinden.
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De kerk uit 1914 van afbeelding 13b staat in Stock-
holm in Lärkstaden op het eiland Östermalm. De 
adreszijde (13a) is in orde met adreslijnen, uitgever en 
trek die nummering eens na: 6002/228. Wellicht dat 
die 228 slaat op een serie PB met kerken. Drie kansen 
om deze PB topografisch te benaderen dus. Maar zou-
den we niet beter in thema’s denken: kerken (hoogste 
gewelf in Zweden, 32 meter), Art Nouveau en/of Natio-
naal (Zweeds) romantische stijl. Ga nog dieper en trek 
de architect (Lars Israel Wahlman) na, misschien is 
dat thema mogelijk.

Over series gesproken, de PB van afbeelding 14b is 
nummer drie uit een serie, op de uitsnede van de 
adreszijde (14a) zien we “8544/3”.

14a

Epiloog

Nog een paar weetjes, voor de rest 
verwijs ik u ook naar voornoemde 
vertaling van het FEPA-voorstel.
 • Uit welk materiaal de PB bestaat, 

is niet van belang, evenmin als de 
grootte.

 • Er staat nergens iets over een rode 
draad zoals in de TF, maar wel 
onder 3.2.: “aangetoond door een 
korte tekst die verband houdt met 
iedere PB”. Dat is feitelijk toch 
hetzelfde, want er staat niet; korte 
tekst onder elke PB.

 • Wel per PB zoveel mogelijk aange-
ven uit welk jaar, wie de drukker 
en/of uitgever is en welk soort PB 
(bijv. lichtdruk, fotodruk etc.) het 
betreft.

 • Onder 3.1. vinden we dan ook: 
“behandeling, uitvoerige beschrijving 

van typografie, wijze van drukken en 
drukker/uitgever is even belangrijk. 
Info niet beschikbaar, dan uitleg 
waarom”.

 • Onder 3.2. worden daar ook nog 
fotograaf en artiest genoemd. 
Alles op “passende wijze aantonen”. 
Wat is passend, dat is kennelijk aan 
de jury. Duidelijk lijkt mij dat info 
over drukker, uitgever, artiest of 
fotograaf maar eenmalig nodig is, 
ook al zijn deze meermalen verte-
genwoordigd in uw verzameling.

 • Onder 3.4. zien we onder andere: 
“Illustraties (landkaarten, tekeningen, 
enz.) met rechtstreekse verbinding 
met het thema of de ontwikkeling van 
de PB kunnen in kleine hoeveelheid 
aanvaard worden.”

 • Nergens staat dat een literatuur- 
of bronnenlijst dient te worden 
opgenomen, laat staan of die 

op de eerste of de laatste pagi-
na geplaatst moet zijn. Maar er 
staat ook niet dat het niet mag. 
Persoonlijk vind ik het ronduit 
misplaatst om het niet te doen, je 
maakt gebruik van andermans on-
derzoek en u komt er vanzelf wel 
achter dat dat veel tijd inneemt.

 • Ten slotte, wellicht ten overvloede: 
dit artikel is gericht op exposeren 
en zeker niet zaligmakend. Steek 
uw licht vooral ook elders op en u, 
de verzamelaar, bepaalt altijd zelf 
hoe ver u wilt meegaan in regeltjes 
en jurycommentaar, al zult u dan 
ook de consequenties dienen te 
aanvaarden.

Veel plezier met deze nieuwe tak 
binnen de filatelie!

Bronnen (zie achter deel 1).


