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Internationale Jux- und Liebes-Postkarte: 
een antwoord

Ik heb met veel belangstelling het artikel van de heer 
Vogel gelezen. Het is inderdaad een heel mooie kaart die 
in een Jugendstilverzameling goed van pas zou kunnen 
komen. Maar hij stelt tegelijkertijd de terechte vraag of 
het gebruik daarvan in een (thematische) tentoonstel-
lingsverzameling toegestaan dan wel wenselijk is. Sterker 
nog: de bevriende filatelist gaf uitdrukkelijk aan dat de 
bruikbaarheid discutabel is.

Als we gaan zoeken naar wat de reglementen daarover zeg-
gen, dan vinden we op de site van de KNBF het menu-item 
Vademecum en onder het kopje 102 Tentoonstellings- 
reglementen: “102.04.05b Thematische filatelie Richt- 
lijnen”. Artikel 3.1 geeft een opsomming van wat er onder 
‘geschikt filatelistisch materiaal’ verstaan moet worden.

“Geschikt filatelistisch materiaal is dat materiaal dat staatsbe-
drijven, lokale of particuliere postinstellingen of andere rechts-
geldige of gemachtigde instanties, ter wille van het vervoer van 
de post of voor andere postale communicatiedoeleinden, hebben 
uitgegeven, wilden uitgeven of bij de voorbereiding van een 
uitgifte hebben aangemaakt en dat (door deze instanties) werd 
gebruikt, of werd beschouwd als postaal geldig frankeermiddel.”

Gesproken wordt dus over “staatsbedrijven”, “postinstel-
lingen” en “instanties”, bovendien over “postaal geldig 
frankeermiddel”. Voorzover ik het kan beoordelen vol-

doet de (uitgever van de) Jux- und Liebes Postkarte aan 
geen enkele van deze kwalificaties. 

Ook de vergelijking met een private postdienst is naar 
mijn bescheiden mening te ver gezocht en niet relevant. 
Het lijkt nog het meest op post van een interne post-
dienst van een bedrijf, een geleidebiljet voor een buizen-
post (in een warenhuis) of zelfs een kattenbelletje van de 
ene medewerker naar de andere. Het zal voor iedereen 
duidelijk zijn dat deze niet te gebruiken zijn; dat had de 
bevriende filatelist dus goed gezien.

Ondanks het feit dat de betreffende kaart een leuk tijds-
beeld schetst, is ze niet geschikt om in een thematische 
verzameling op te nemen. Voor de klasse ‘Open Filatelie’ 
is ze echter alleszins aanbevelenswaardig.

Voor de ‘liefhebbers’ heb ik nog een afbeelding van een 
soortgelijke kaart bijgevoegd, uitgegeven door gezellig-
heidsvereniging ‘Helios’ met mooie afbeelding van een la-
chende zon en een trosje lissen. Bovendien is ze gebruikt 
voor het doel waarvoor ze is gemaakt.

Ook hiervoor geldt echter, dat ze niet te gebruiken is in 
thematische verzamelingen, helaas.
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