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 JAN CEES  VAN DUIN – 76

Mag ik dit stuk wel of  
niet opnemen?

76-1

Thematisch verzamelen is het moeilijkste wat er is. 
Het wordt (te) vaak door niet-thematici onderschat. 
Thematisch verzamelen is verzamelen over de gehele 
filatelistische breedte. Je moet van alles op de hoogte 
zijn, niet alleen van een klein filatelistisch onderwerp 
zoals vaak bij een traditionele verzamelaar het geval is. 
Die weet als het goed is alles van één speciale zegel of 
serie of stempel, dat is zijn specifieke terrein. Toon als 
thematisch verzamelaar je filatelistische kennis altijd, zij 
het niet zodanig dat het je lopende thematische verhaal 
verstoort. Doe dat door bijvoorbeeld een ander letterty-
pe te gebruiken voor je filatelistische toelichting. Ove-
rigens is filatelistische kennis niet iets wat iedereen kan 
zien, iets dat bijvoorbeeld al op de zegel staat, of dat 
een ongetande zegel is afgebeeld.

76-1 De Ruyter

a.  Ja, bijzonder nevenstempel met relatie tot de postze-
gel, gedoogd door de Post.

b.  Ja, een stempel is wel toegelaten, een voordruk op een 
envelop niet.

c. Nee, het gebruik van nevenstempels is niet aanbeve-
lenswaardig (geen postale functie).

d. Nee, in 1944 was er helemaal geen jubileum van de 
Tocht naar Chatham in 1666.

Antwoord c. Inderdaad hebben nevenstempels geen pos-
tale functie en daarom is het thematisch gebruik daarvan 
niet toegelaten.

76-2 Juliane

a. Ja, zegel en stempel kunnen verzonken worden ge-
toond.

b. Ja, de gehele kaart kan zo worden getoond.
c. Nee, dit stuk is niet geadresseerd.
d. Nee, de zegel heeft een ander onderwerp dan het 

stempel.

76-2

76-3 Halve marinier

a. Ja, bijzondere variëteit: grotendeels onbedrukt.
b. Ja, maar dan naast een ‘goede’ zegel.
c. Nee, feitelijk is deze zegel beschadigd.
d. Nee, thematisch is het alleen gebruiken van een ‘goede’ zegel beter!

Antwoord b. Deze variëteit is natuurlijk filatelistisch zeer interessant, maar thematisch 
niet. Thematisch gaat het om de illustratie bij de tekst. Deze illustratie is zeer beperkt, 
de gewone zegel is thematisch veel beter. Dus laat sowieso de gewone zegel zien 
(=antwoord b en d). Is het bladvulling door de variëteit ook te laten zien? Nee, het ge-
tuigt van filatelistische kennis als je aangeeft dat het (zeer incidenteel) kan voorkomen 
dat een zegel maar gedeeltelijk wordt afgedrukt als gevolg van een papierlas.

76-3

Antwoord a. Dit is een gedenkkaart, geen normaal gelopen 
brief. Het stuk als geheel is niet bruikbaar. Maar er is sprake 
van een echt destijds frankeergeldige zegel met een echt door 
de Post uitgegeven stempel. Als je zegel en de afstempeling 
daarvan verzonken laat zien, kan dat. Het is natuurlijk een erg 
aardig stempel: het Nederlandse Staatswapen op een Duits 
stempel! En dan ook nog de tekst over het staatsbezoek van 
de Nederlandse koningin en prins.
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76-4 Dragoon Guards trooper

a. Ja, zij het dat dit stuk alleen vanuit 
Ierland mag worden gebruikt 
(N.B. ook Ierse tekst!)

b. Ja, dit is een officieel postwaarde-
stuk, waarbij ‘alles’ kan worden 
gebruikt.

c. Nee, alleen zaken op de voorzijde 
van een postwaardestuk komen 
voor gebruik in aanmerking.

d. Nee, een aerogram mag alleen 
mooi gebruikt worden opgeno-
men in een tentoonstellingsverza-
meling.

Antwoord b. Alle ander antwoorden 
zijn echt onjuist!

76-4a

76-4b

76-5 Zofingen

a. Ja, dit is een origineel postwaardestuk, gewoon goed 
bruikbaar.

b. Ja, dit betreft een door de Post geaccepteerde nadruk, 
en is dus bruikbaar.

c. Nee, kaart van 1935, gebruikt in 2005: onbruikbaar 
maakwerk!

d. Nee, een postwaardestuk mag alleen zonder bijfranke-
ring worden gebruikt.

Antwoord a. Het betreft hier een onbeperkt geldige 
voorgefrankeerde briefkaart van 10 Rappen uit 1935, die 
correct is bijgefrankeerd met 90 Rappen voor de priori-
tyverzending in 2005. Kortom: correct gebruik. Het is zo 
een opvallend, bijzonder stuk in een verzameling. Leuk, 
zij het dat ik in mijn verzameling liever een gewoon in 

76-5

de jaren dertig gebruikte kaart zonder bijfrankering zou 
opnemen, want maakwerk is het natuurlijk wel.

76-6 Open vraag: Overschie

Dit is een bijzonder kaartje. Gestempeld 9 maart 1913 
Overschie naar Overschie. Dat zie je niet zo veel, lokale 
post in zo’n klein plaatsje. Als je iets thematisch hebt 
over Overschie, bijvoorbeeld over de rivier de Schie, is het 
dan extra leuk (aanbevelenswaardig) juist zo’n kaartje in 
je thematische verzameling op te nemen?

75-6 Antwoord open vraag: Tinbergen

Is het stempel officieel door de Post uitgegeven? Dat is 
zeker het geval bij de eerstedagstempels op de envelop-
pen ven de NVPH. Is het stempel van Tinbergen officieel? 
Zo niet, dan is het een privé-maakwerk en past dit niet in 
een tentoon te stellen verzameling.

76-6

75-6


