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Onderaan de
filatelistische ladder – 9
Op de ‘Multilaterale 2017’ ontdekte ik een
drietal Amerikaanse luchtpostbrieven en voor
€ 0,60 (in totaal) werden ze mijn eigendom
(1, 2 en 3). Maakwerk van het zuiverste water
natuurlijk en precies het tegengestelde van wat
men in het Duits Bedarfspost noemt, want wie
stuurt er nu vanuit New York een brief naar
zichzelf via Moskou?
Een bekende aerofilatelist heeft me eens toevertrouwd dat bijna alle stukken van speciale
vluchten tot de categorie maakwerk moeten
worden gerekend, maar dat dit helemaal niet
erg is. Anders hadden we praktisch geen documentatie gehad over interessante postroutes.
De bedoeling van stukken op een speciale vlucht
is natuurlijk dat ze bij de afzender terugkomen.
De brieven zijn op de achterzijde voorzien van
een (doodnormaal) stempel van respectievelijk
Moskou, Zürich en Miami ten bewijze van de
reis. Als voorbeeld één van deze stempels (4).
De luchtpostverzamelaar kan dus tevreden zijn.
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In de thematische filatelie hanteren we onze
eigen (andere) maatstaven en de vraag voor
ons is of ze bruikbaar zijn voor aan vliegverkeer
gerelateerde thema’s. Kunnen we er ontwikkelingen in het luchttransport mee illustreren
(zoals het vervangen van passagiersvervoer over
zee en per trein door het vliegtuig)?
Cruciaal is de vraag of de grote stempels links
op de enveloppen thematisch bruikbaar zijn.
Kunnen we daar iets mee? Ze zijn mijns inziens
waarschijnlijk geplaatst door een organiserende
instantie (misschien wel de Amerikaanse vereniging van aerofilatelisten in samenwerking met
de luchtvaartmaatschappijen en de post). Men
kan ze beschouwen als ‘verzendadviezen’ die
we kennen als een van de twaalf filatelistische
elementen.
De informatie uit de gewone afstempeling (al
is die op de eerste brief slecht leesbaar) vormt
samen met die op de achterkant het feitelijke
postale bewijs van de betreffende stap in het
luchtverkeer. De tweede brief is een postwaardestuk met de afbeelding van een vliegtuig in
de waarde-indruk, maar die is dan wel weer
een beetje afgeplakt door de bijfrankering.
Nergens staat overigens dat het hier om een
“first flight” gaat. De laatste brief is uitermate
zwak doordat er geen adres is aangebracht en
hij illustreert daardoor des te meer het karakter
van maakwerk.
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