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Onderaan de 
filatelistische ladder – 13

Onzekere tijden?

Bij internetaanbieders zie ik onder 
de noemer ‘thema’ steeds meer 
artikelen die voor de thematische 
filatelie helemaal niet bruikbaar 
zijn. Dan bedoel ik niet de ansicht-
kaarten (die als erkend verzamel-
object in de lift zitten), maar ik heb 
het over poststukken die worden 
aangeboden vanwege particuliere 
opdrukken, firmalogo’s en zelfs 
adressen, kortom om zaken die niet 
postaal zijn. Aan de prijs die men 
voor de betreffende zaken durft te 
vragen, is dat overigens niet te zien. 
Er is gelukkig een tak van de filatelie 
waar men dit materiaal - met mate - 
wel kan gebruiken: de open filatelie. 
Nu heb ik mezelf als eis gesteld geen 
stukken te behandelen die meer dan 
€ 2 kosten en voor dit verhaal doe 
ik dus een greep in materiaal dat 
mij gratis ter beschikking is gesteld. 
(“Mijn broer is overleden en die 
heeft veel materiaal bewaard van 
zijn voorganger in de zaak en nie-
mand in de familie heeft er belang 
bij. Heb jij er wat aan?”)

Vanwege de curieuze inhoud van 
dit stuk is die vraag met ‘ja’ beant-
woord. Anno 2018 is in Nederland 
energie een ‘hot item’. De aardbevin-
gen in Groningen en de opwarming 
van het klimaat houden ons be-
hoorlijk bezig. We moeten af van de 
fossiele brandstoffen, kernenergie is 
geen optie, zonne-energie is ’s nachts 
en in de winter lastig en windmo-
lens staan overal in de weg. O ja, 
hout stoken zou verboden moeten 
worden, omdat het zoveel fijnstof 
veroorzaakt. Hoe anders was de pro-
blematiek zo’n tachtig jaar geleden, 
in 1938, en hoe vernuftig was de 
oplossing! Van onze kant geen verder 
commentaar: bekijk de tekening en 
lees de tekst….

Voor iemand die in de open filatelie 
een verzameling over energie gaat 
opzetten, liggen zulke stukjes een 

paar treden hoger op de filatelisti-
sche ladder dan waar mijn stukjes 
gewoonlijk vertoeven.
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