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Mag ik dit stuk wel of 
niet opnemen?

 JAN CEES  VAN DUIN – 64

Regelmatig hoor ik dat er vragen leven bij mensen die hun verzameling ten-
toonstellen of denken te gaan tentoonstellen en willen weten of een bepaalde 
aankoop nu wel of niet verstandig is. Diep in hun hart weten de meesten wel 
dat zo’n stuk erg twijfelachtig is voor een tentoonstellingsverzameling. Het 
antwoord is helaas dan ook regelmatig: niet doen. Het komt overigens ook 
voor dat een stuk best kan, of zelfs een enorme aanwinst is. Schroom niet 
mij vragen voor te leggen. Ik antwoord u graag. Als ik dan ook weer een stuk 
heb om in deze rubriek aan iedereen voor te leggen, hebben niet alleen u en 

ik plezier van uw vraag. Dus: vraag gerust!

64-1 Lösen

a  Ja, dit is een Zweedse portzegel.
b  Ja, dit is een toegestane zegel en 

bovendien extra goed bruikbaar 
omdat het beeld zo verschoven is.

c  Nee, dit is een fantasiezegel, 

plakzegel of een 
reclamezegel, 
onbruikbaar voor 
een tentoonstel-
lingsverzameling.

d  Nee, op elke 
zegel hoort een 

landsnaam te staan, behalve in 
het Verenigd Koninkrijk, waar het 
hoofd van de koning(in) volstaat.

Antwoord a. Dit is een normale 
Zweedse portzegel. Op portzegels 
staat vrijwel nooit een landsnaam, 
ook niet op de Nederlandse port-
zegels. Portzegels mogen in een 
tentoonstellingsverzameling worden 
gebruikt. Hoewel, net als in dit geval, 
aan portzegels vaak weinig themati-
sche waarde is te ontdekken. In het 
algemeen is het gebruik van mooie 
goed gecentreerde zegels te prefere-
ren boven mistandingen.

64-2 Vierdaagse

a  Ja, deze kaart is offi cieel door de 
Posterijen uitgegeven, het is geen 
reclamemateriaal (voor de Poste-
rijen).

b  Ja, dit is een postwaardestuk, de 
kaart kan zo worden verzonden, 
zonder frankering.

c  Nee, ondanks dat de kaart is uit-
gegeven door de Posterijen is het 
gewoon particulier drukwerk dat 
voor verzending normaal gefran-
keerd moet worden.

d  Nee, de afbeelding met de koe e.d. 
mag niet worden gebruikt, maar 
hetgeen is gedrukt in het rondje 
op de adreszijde mag wel worden 
gebruikt.

Antwoord c. Het antwoord spreekt 
voor zich.

64-3 YMCA

a  Ja, “British prisoners of war” heb-
ben portvrijdom, de envelop is 
geheel bruikbaar.

b  Ja, de kerk heeft portvrijdom, zo 
ook de “Young men’s Christian 
Association”: de envelop is geheel 
bruikbaar.

c  Nee, deze envelop is thematisch in 
het geheel niet bruikbaar
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d  Nee, ondanks de portvrijdom, is 
de YMCA niet bruikbaar.

Antwoord d. De tekst in de stempels is 
mogelijk thematisch bruikbaar, maar 
overigens niet. Vergelijk het maar met 
een gewone prentbriefkaart die met 
militaire portvrijdom verzonden is: 
het plaatje aan de andere kant is niet 
te gebruiken. Van een prentbriefkaart 
die is uitgegeven met een opgedrukte 
FM tekst (Militaire post), is de beeld-
zijde wel te gebruiken. Als de YMCA 
enveloppen had uitgegeven met ‘FM’ 
erop gedrukt (als een soort gift aan 
‘onze jongens’) kon het wel.

64-4 Gutter pair

a  Ja, een gutter pair (wit strookje tus-
sen de zegels) is relatief zeldzaam.

b  Ja, het is meer bijzonder dan twee 
zegels die aan elkaar zitten: los-
scheuren is ‘zonde’.

c  Nee, thematisch geen meer-
waarde, fi latelistisch zeer beperkte 
meerwaarde.

d  Nee, in een gevorderde themati-
sche verzameling kun je beter geen 

Britse zegels opnemen (ontbreken 
van de landsnaam).

Antwoord c. Zeker bij relatief moderne 
zegels zijn gutter pairs bij postzegels 
van de UK niet zeldzaam. Het be-
treft vaak twee dezelfde zegels (hoeft 
niet!), waarbij voor het thematische 
verhaal één zegel voldoende is. Al het 
meerdere is dus bladvulling; gebruik 
is niet aanbevelenswaardig.

Antwoord d. Op de achterzijde van 
de kaart staat dat deze is uitgegeven 
door Les Maximaphiles. Dit is dus een 
speciaal gemaakte kaart om te verko-
pen aan postzegelverzamelaars, het 
is geen kaart die in de winkels van Va-
lence (en elders) te koop is geweest. 
Het opnemen van deze kaart is om 
deze reden niet aanbevelenswaardig.

64-5 Valence

a  Ja, prima maxi-
mumkaart voor 
in de thematische 
verzameling.

b  Nee, maximafi lie is 
een aparte cate-
gorie, maar niet in 
een thematische 
verzameling.

c  Nee, een eerste-
dagafstempeling is 
niet toegestaan.

d  Nee, de kaart is 
niet algemeen ver-
krijgbaar geweest.

64-6 Open vraag: Duitse 
parachutisten

Dit lijkt, voor de thematische fi latelie, 
een prachtig postwaardestuk. Maar 
is dat zo? Is dit een door de Duitse 
Post echt uitgegeven en bedrukte 
briefkaart, of tenminste met de ex-
pliciete toestemming van de Post? Is 
deze kaart bruikbaar voor het thema 
Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld 
voor de landing van Duitse parachu-
tisten op 14 mei in Rotterdam? Wat 
vindt u hiervan?
Afbeelding zie volgende pagina.
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62-6 Nagekomen antwoord 
open vraag etiket DUO-VLOP

Henk van Zutphen stuurde de vol-
gende reactie in.
“Dat niemand iets over DUO-VLOP 
had kunnen vinden, verbaasde me 
dermate dat ik zelf op zoek ging. Heel 
eenvoudig met behulp van Google. Ik 
typte in “DUO VLOP” (tussen dub-
bele aanhalingstekens!) en kreeg twee 
hits. De tweede was raak. Het dag-
blad voor Noord-Holland, de Helder-
sche editie, van 28 juni 1944. Op de 
tweede pagina staat een advertentie 
van Vroom & Dreesman, waarin 
20 stuks duo vlop worden aangebo-
den voor 25 cent. De tekst erbij: “Ge-
bruik uw oude envelop voor de 2de 
maal” geeft al aan dat het in deze 
periode van papierschaarste gaat om 

63-6 Antwoord open vraag: 
luchtvaartdagen

Een afstempeling behoort een 
plaatsnaam en datum te bevatten, 
maar er zijn uitzonderingen, zoals de 
stempels met alleen de plaatsnaam in 
een rechthoek, zoals op kerstpost. Er 
is geen eenduidig antwoord binnen-
gekomen over wat het hier betreft. Ik 
blijf benieuwd: is hier iets bijzonders 
aan de hand en is het (daarom) aan-
bevelenswaardig deze brief te tonen 
op een tentoonstelling?

te hergebruiken enveloppen (“duo”). 
Op de envelop zelf staat linksboven 
in het rechthoekje de tekst: “WETTIG 
GED.”. Dat duidt erop dat het hier 
gaat om een handelsmerk, misschien 
van V&D, misschien van een andere 

fi rma, maar in ieder geval niet van de 
PTT. Mij lijkt het dus duidelijk dat dit 
niet-postale stuk niet in een tentoon-
stellingsverzameling thuishoort.”
Een paar dagen later reageerde ook 
ons nieuwe lid uit Usquert, de heer 
Rick Bos, met dezelfde advertentie!
Ik ben blij met beide reacties: leuk 
dat mensen meedenken en mee zoe-
ken naar antwoorden. Ik ben het er 
volmondig mee eens dat dit dus geen 
stuk voor een thematische tentoon-
stelling kan zijn. <

64-6

63-6

62-6


