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Mag ik dit stuk wel of 
niet opnemen?

 JAN CEES  VAN DUIN – 62

Vooraf publiceren we nog even 
item 61-3 uit het aprilnummer 
opnieuw, omdat daarin de laatste 
regels waren weggevallen en we u 
de mening van Jan Cees niet willen 
onthouden.

61-3 Service Oranje Nassau

a  ja, leuke, echt gelopen kerstkaart, 
bruikbaar voor de afbeelding van 
de kerstman!

b  ja, het stempeltje geeft aan dat 
sprake is van particuliere postbe-
zorging.

c  nee, af te raden: stempeltje mag 
misschien wel, maar zal toch wei-
nig toevoegen.

d  nee, van een post-betaald-stuk 
mogen alleen de tekst en de afbeel-
dingen in de omkadering worden 
gebruikt.

Antwoord c. het stempeltje schijnt van 
een korfbalclub te zijn die jaarlijks 
kerstkaarten rondbrengt. Particu-
liere postbezorging. ik denk wel dat 
argumenten te vinden zijn dat het 

toegelaten is, maar het is dubieus. 
het is een particulier stempeltje. niet 
fraai, waarschijnlijk niet echt nodig 
voor een verzameling. Bovendien zul 
je snel het hele stuk moeten tonen in 
een verzameling waardoor de beteke-

nis van het stem-
peltje en het stuk 
duidelijk is. Voor 
het thematisch ge-
bruik van alleen het 
stempeltje (Oranje 
nassau, korfbal) 
is dat dan wel veel 
bladvulling. als een 
verzameling verder 
gevorderd raakt, zal 
de verzamelaar het 
stuk er zelf uithalen, 
denk ik zo.

Eigenlijk geldt er maar één regel in 
de (thematische) fi latelie: verzamel 
datgene waar je zelf plezier in hebt, 
geniet van het verzamelen!
Bij het opzetten dan wel beoordelen 
van een tentoonstellingsverzameling 
zijn zes punten waar echt op moet 
worden gelet.
1  De hoofdstukindeling moet 

logisch zijn en de hoofdstukken 
evenwichtig (thematische ken-
nis);

2  de tekst moet zich laten lezen als 
een boek;

3  spreiding in de soorten materiaal 
(fi latelistische elementen);

4  spreiding in ouderdom van de 
stukken (van EO- tot moderne 
stukken);

5  spreiding in geografi sche her-
komst van de stukken (over de 
hele wereld);

6  de kwaliteit van het ‘boek’ (pre-
sentatie) en van de stukken moet 
goed zijn.

Maar nu eerst: welke van de on-
derstaande stukken kunnen wel, en 
welke kunnen niet worden opgeno-
men in een tentoonstellingsverzame-
ling?

62-1  Stedekaart
a  ja, een ‘stedekaart’ is een bijzon-

der element voor een thematische 
verzameling.

b  ja, dit is een maximumkaart (maxi-
male overeenkomst stempel en 
tekst/afbeelding).

c  nee, alleen het stempel is (verzon-

ken) goed bruikbaar.
d  nee, onbruikbaar stuk: een ge-

stempeld stuk zonder adressering 
is maakwerk.

Antwoord c. een stedekaart is mogelijk 
een leuk en zeer informatief 
verzamelobject, maar pos-

61-3
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taal van geen betekenis. een fi latelie-
loketstempel kan goed in een thema-
tische verzameling worden gebruikt: 

62-2  WWF 50 jaar

a  ja, één zegel met tab (waarop 
staat WWF 50 jaar) is uitstekend 
bruikbaar.

b  ja, dit hele veldeel is uitstekend 
bruikbaar.

c  nee, het velletje van 8 zegels is 
doormidden gescheurd en is dus 
beschadigd.

d  nee, dit zijn geen postzegels, er 
is geen waardeaanduiding, alleen 
verschillende (!) letters.

Antwoord a. een blokje/velletje zegels 
hoeft niet in zijn geheel te worden 
getoond. een losse zegel mag, een 
losse zegel met aanhangsel mag even-
eens. Dan mag je ook hetgeen op het 
aanhangsel staat in het thematische 
verhaal gebruiken. Laat - in het alge-
meen gesproken - niet meer zien dan 

een prachtige stempelafdruk met 
een zeer duidelijke afbeelding op een 
zegel die ‘de aandacht niet afl eidt’. 

maar dat is dan ook alles.

nodig is, anders 
krijg je snel het ver-
wijt van onnodige 
bladvulling. Wat 
hier voldoende 
is, is één zegel + 
tab (waarop staat 
WWF 50 jaar). 
Of deze zegels 
wel of niet post-
zegels zijn, kun je 
natuurlijk nagaan 
in een postzegel-
catalogus. ter 
informatie: het zijn 
postzegels.

62-3a en b  Buiksloter zwaan

a  ja, de zwaan in het wapen van 
Buiksloot is goed thematisch 
bruikbaar.

b  ja, gemeentewapens op poststuk-
ken mogen als offi ciële overheids-
uiting altijd worden gebruikt

c  nee, in het kader van de priva-
cywetgeving is het beter de niet-
adreszijde niet te tonen.

d  nee, de zwaan heeft niets te 
maken met de Buiksloot.

Antwoord a. een dienststuk is pas een 
dienststuk als een dienst, die het 
recht heeft geen postzegel te hoeven 
plakken, de verzender is. Die dienst, 
in dit geval de gemeente Buiksloot, 
moet zich dan bekend maken. Dat 
gebeurt met naam en logo. Deze ge-
gevens zijn dus postaal en thematisch 
bruikbaar. maar geldt dat ook voor 
de gemeentegegevens op de niet-
adreszijde, zoals hier de zwaan? Daar 
wordt verschillend over gedacht. 
Sommigen vinden alleen de adres-
zijde van een dienststuk thematisch 
bruikbaar. ik vind dat je jezelf dan 
tekort doet. het wapen van Buiksloot 
is overigens één van de Waterlandse 
wapens waarop de Waterlandse 
zwaan is afgebeeld.

62-2
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62-4  Geperforeerd kruis

a  ja, dit stuk is door de Post geac-
cepteerd, heeft ‘gewoon’ gelopen, 

62-5  Korenmolenaar

a   ja, voor één keertje: heel leuk oud 
stuk van een echte korenmolenaar: 
bijzonder!

b  ja, van een offi ciële briefkaart mag 
je echt alles thematisch gebruiken.

c  nee, alleen als het een postwaar-
destuk zou zijn, mag het thema-
tisch worden gebruikt.

d  nee, voor een thematische verza-
meling echt niet toegestaan.

Antwoord d. als het gaat om het 
thema molen is antwoord d juist. Dit 
is een gewone, particulier bedrukte, 
briefkaart. Ook als het een postwaar-
destuk zou zijn (ingedrukt zegel), dan 
nog was de druk particulier en niet 
postaal en kan niet thematisch wor-
den gebruikt. als het thema bos(bouw) 
is, zou het nog wel kunnen vanwege 
het naamstempel: Ruinerwold = het 
woud (= bos) van Ruinen. Zoek dan 
overigens wel een mooier stempel 
dan op dit stuk, want het ‘wold’ is 
niet te zien!

geheel bruikbaar!
b  ja, de geperforeerde zegel is ver-

kocht met een toeslag voor het 
Rode Kruis, dus bruikbaar.

c  nee, de perforatie is particulier 
maakwerk en heeft als zodanig 
geen ‘waarde’.

d  nee, de envelop is maakwerk 
(rood vlak achter de zegel), dit 
geheel is niet aanbevelenswaardig.

Antwoord c. niet aanbevelenswaardig 
om in een thematische verzameling 
op te nemen. er zijn 150.000 zegels 
van 2 cent geperforeerd met een kruis 
en op de rugzijde genummerd. tij-
dens de tentoonstelling (LiPa, ook: 
gelegenheidsstempel) zijn deze zegels 
voor 15 cent verkocht, de toeslag is 
voor het Rode Kruis. elk entreebewijs 
gaf recht op aankoop van 10 zegels. 
De nVPh catalogus vermeldt deze 
perforatie, maar zegt daarbij dat de 
zegel waardeloos is omdat het parti-
culier maatwerk betreft.

62-6 Open vraag: ‘duo vlop’

Deze ‘DuO-VLOP’ is een plaketiket 
dat in verband met de papierschaars-
te als gevolg van de tweede Wereld-
oorlog ter beschikking werd gesteld. 
‘Duo-vlop’ is een wettig gedeponeer-
de term. Op het etiket is het kenmerk 

62-4
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Aanvullende informatie 
betreffende item 60-6, 
‘Surinaams scheepje’

jos Wessels laat ons het volgende 
weten:
het schip lijkt me een standaard 
zeventiende-eeuws VOC- (in dit geval 
WiC-) schip. Op het internet wordt 
naar deze zegel verwezen als ´Van 
Walbeeck’s Ship’. Stanley Gibbons Ships 
on stamps meldt: ‘johannes van Wal-
beeck Dutch galleon 1634’. Google 
geeft wel informatie over deze johan-
nes, maar die gaat voornamelijk over 
een expeditie naar Curaçao in 1634 
om dit eiland op de Spanjaarden te 
veroveren.
Waarom gaf Suriname deze zegel 
in 1936 uit? 1934 had meer voor 
de hand gelegen. Bovendien werd 
Suriname pas in 1667 op de engel-
sen veroverd, dus johannes kan daar 
niets mee te maken gehad hebben, 

K2072 aangebracht (linksonder).
Wat betekent ‘Duo-vlop’? Door wie 
is dit etiket ter beschikking gesteld? 

Waren deze etiketten gratis? Past 
zo’n etiket in een (historische) the-
matische verzameling: Tweede Wereld-

oorlog, papierschaarste, enz.?

61-6a en b  Antwoord open 
vraag: Paard van Marken

Wat betreft de vuurtorenzegels in het 
algemeen is het antwoord niet zonder 
meer: ja. alleen zegels zoals de vuur-
torenzegel van marken, die vrij te ver-
krijgen was aan het postloket, mogen 
in een tentoonstellingsverzameling. 
Vrije verkrijgbaarheid is een eis die 
aan een zegel wordt gesteld om ook 
in een tentoonstellingsverzameling te 
mogen komen! De zegel mag dus.
maar mag een strookje van zegels: 
nee, niet doen, dat is bladvulling. eén 
zegel volstaat. maar ook hier is een 
uitzondering: kijk eens op de achter-
kant! een prachtige grote afbeelding 
van de vuurtoren en een gebruiksaan-
wijzing van de zegels. een bijzonder-
heid met deze vijf zegels! Laat dus de 
achterkant van deze vuurtorenzegels 
in je verzameling zien (eventueel met 

een fotokopie, verkleind, van de voor-
kant alsmede met een fi latelistische 
toelichting).
het antwoord op de open vraag is 
dus: ja, neem zo’n strookje op, maar 

laat in plaats van de vijf 
identieke zegels de vijf 
achterzijden van de zegels zien (of 
eventueel van drie zegels, alleen de 
afbeelding van de vuurtoren).

die was toen allang overleden. Ook 
was het in die tijd niet de gewoonte 
schepen naar personen te noemen 
en de schepen van de expeditie had-
den andere namen: “Tot leiders van de 
expeditie werden benoemd Johannes van 
Walbeeck en Pierre le Grand, die beiden in 
Brazilië hun sporen reeds hadden verdiend. 
Zij kregen de beschikking over een groot 
schip, ‘De Groot Hoorn,’ twee jachten ‘De 
Eenhoorn’ en ‘De Brack’ en een fl uitschip 
met de naam ‘De Engel Gabriël’.” als het 

al Van Walbeecks schip is, zou dit ‘De 
Groot hoorn’ moeten heten.
mogelijk is dus de reden van uitgifte 
de herdenking van de verovering van 
Curaçao geweest. Van Walbeeck is 
in 1636 uit Curaçao vertrokken, de 
zegel is voor het eerst in 1936 uitge-
geven - is dat de relatie? Dan blijft 
het echter nog vreemd dat men voor 
zo’n lang lopende serie een onder-
werp heeft gekozen dat niets met 
Suriname te maken heeft.

61-6a en b

‘De verovering van Curaçao door Johan van Walbeek’
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ik vond nog wel bijgaande afbeelding 
die mogelijk als bron gebruikt zou 
kunnen zijn, maar aan de andere 
kant zijn er honderden afbeeldin-
gen van dergelijke schepen en is 
de afbeelding op de zegel dermate 
gestileerd dat het origineel wel niet te 
achterhalen zal zijn. een eenvoudig 
maar elegant ontwerp overigens.

Websites:
www.dbnl.org/tekst/algr001disp05_
01/algr001disp05_01_0014.php en
www.curacaomaritime.com/
documenten/Schetsen(1).doc

in reactie op wat jos Wessels schrijft, 
geeft jan Cees van Duin allereerst 
aan dat hij blij is met de reactie van 
jos. het zijn mogelijke verklaringen, 
maar zoals jos ook al aangeeft, er 
blijven toch veel onduidelijkheden. 
Van Walbeeck had eigenlijk niets met 
Suriname te maken. er lijken hem dus 
nog te veel onduidelijkheden om deze 
zegel thematisch te gebruiken voor 
het onderwerp WiC.

jan Cees was nog niet ingegaan op 
de vraag of het nu aanbevelenswaar-
dig is om één of om twee zegels te 

laten zien. Zijn reactie is: “ik zou ze 
alle twee laten zien. Ze zitten als één 
geheel aan elkaar, er is zelfs geen 
perforatiestrook, met elkaar zijn ze 
de ‘studie’. maar het is echt de vraag 
of het juist is wat ik zou doen. Want 
hoe consequent zou ik zijn als het een 
strook van 10 zegels zou zijn? niet 
consequent dus, want dan zou ik één 
zegel laten zien. Dan wordt het echt 
te veel van hetzelfde: bladvulling! 
met andere woorden: één zegel laten 
zien is wellicht toch het beste, dan 
heb je hierover waarschijnlijk ook 
geen discussie met de jury.” <

Een ongewoon postpakket
Wie post naar en vanuit Oost-Europa zendt, heeft daar wisselende ervaringen mee. 
In voorgaande decennia kon de verzending nog wel eens lang duren, of het poststuk 
kwam helemaal niet op zijn bestemming. Tegenwoordig lijkt het allemaal wat sneller 
te gaan en als het mis gaat, dan vaker in Nederland dan ‘ginds’, zo is mijn ervaring.

Wie post naar en 
vanuit Oost-europa 
zendt, heeft daar 
wisselende ervarin-
gen mee. in voor-
gaande decennia 
kon de verzending 
nog wel eens lang 
duren, of het post-
stuk kwam helemaal 
niet op zijn bestem-
ming. tegenwoordig 
lijkt het allemaal 
wat sneller te gaan 
en als het mis gaat, 
dan vaker in neder-
land dan ‘ginds’, 
zo is mijn ervaring. 
toen er dan ook op 
22 januari 2015 een 
bestelauto van Post-
nL voor mijn huis 
stopte, was mijn reactie: “Dat 
is snel!” inderdaad, de bezor-
ger bracht mij het boek dat ik 
op 12 januari in Warschau had 
besteld en waarvan de uitgever 
op 16 januari liet weten dat 
de betaling ontvangen was en 
het boek verzonden. ik keek 
vreemd op toen de bezorger 
mij geen pakket overhandigde, 
maar een postzak en me ver-
zekerde dat het zó in orde was 
(1).

Een pretpakket

Zo zou je als fila-
telist deze zending 
kunnen noemen. 
aan de Poolse 
postzak bungelde 
een label, waarop 
alle gegevens te 
vinden waren, die 
normaal op een 
pakket staan: zowel 
de naam en adres 
van de afzender als 
die van de geadres-
seerde, een post-
stempel, een pri-
oritysticker en een 
aantekenstrook (2). 
alleen de frankering 
ontbrak. 
Om de zak te 

openen, moest ik twee verzegelingen 
verbreken (3), beide met het logo van 
de Poolse Post: een gele plastic band 
met een nummer erop en een touwtje 
met een loden verzegeling, waaraan 
het etiket was bevestigd. Opschrift 
van de gele verzegeling: POLOGne / 
POCZta POLSKa / WeR Warszawa 
/ 1184835. WeR staat voor Wars-
zawski Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielcze 
(expeditie- en distributiecentrum van 
Warschau, het belangrijkste knoop-
punt voor post naar het buitenland).

LEO VAN DEN HEUVEL

1

2


