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Samen met zijn vrouw Aino heeft hij 
dertig jaar van de rust van zijn huis 
Ainola ten noorden van Helsinki 
genoten. In 1945 werd zijn tachtigste 
verjaardag gevierd met de uitgave 
van een postzegel (28) en bij zijn 
overlijden in 1957 gaf Finland een 
in-memoriamzegel uit (29). In 1965 
verschenen er twee postzegels om 
de honderdste geboortedag van de 
componist mee te vieren (30) en in 
2015 verscheen er in Finland een 
boekje met een paar zegels en in Por-
tugal een blok en een grote postzegel 
om de 150e geboortedag in herin-
nering te roepen. Op de Portugese 
postzegel (24) staat de beroemde 
foto die in 1913 werd gemaakt, toen 
Sibelius de meest vooraanstaande 
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persoon was om de wens voor onaf-
hankelijkheid van Finland internatio-
naal te promoten.

Ten slotte

Het zijn niet altijd componisten die 
hun land op de kaart zetten. Boven-
dien gaat de niet-klassieke muziek 
een rol bij die internationale bekend-
heid vervullen. 
Een paar duidelijke voorbeelden 
van nationale musici zijn Bob Mar-
ley voor Jamaica, Om Kolthoum 
voor Egypte (31), Cesaria Evora 
voor Kaapverdië en Edith Piaf voor 
Frankrijk. Maar dat zijn namen voor 
weer een toekomstige aflevering van 
‘Muziek en Politiek’.
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 JAN CEES  VAN DUIN – 73

Mag ik dit stuk wel of  
niet opnemen?

Behalve goede stukken is het in een thematische verzameling van heel groot belang een goed verhaal te hebben. 
Een mooi doorlopend thematisch verhaal, alsof je een boek leest, doorlopend van de ene bladzijde op de andere, 
hoofdstuk voor hoofdstuk. Dat verhaal is de basis van de thematische kennis. Alle thematische tekst zou je zo 
achter elkaar moeten kunnen lezen, ook als er helemaal geen filatelistische stukken zouden zijn. Ik denk dat je in je 
verzameling, als je zo gaat lezen, een fors aantal verbeteringen gaat aanbrengen.

73-1 Dubbele UNTEA

a. Ja, een fantastische zegel voor een 
aan UNTEA verbonden thema.

b. Ja, de dubbele opdruk, is prachtig 
voor een UNTEA- en ook voor een 
vogelverzamelaar.

c. Nee, de zegel hoort een enkele 
opdruk te hebben, geen dubbele.

d. Nee, de zegel mag alleen opgeno-
men worden als je ook een zegel 
met enkele opdruk toont. 73-1

Antwoord a. Als het om het thema-
tisch zegelbeeld gaat moet je zegels 
met een opdruk vermijden, die op-
drukken (ook al zijn ze heel bijzon-
der) verstoren het beeld. Maar gaat 
het om het opgedrukte thema, dan 
is een zegel met opdruk prima. En 
als die opdruk er dan, per ongeluk, 
dubbel op staat, is dat dubbel prima: 
heel bijzonder! 
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73-2 Sleutel

a. Ja, mooie stempel van Het Dorp.
b. Ja, prachtig ‘duet’: combinatie van 

het symbool van Het Dorp en van 
Europa.

c. Nee, de postzegel staat op z’n zij 
of op z’n kop: slordig, zoek een 
ander stuk!

d. Nee, Arnhem is een stad en geen 
dorp, dit is geen officieel stempel.

Antwoord a is het minst fout. Het 
stempel is bruikbaar mits uitsluitend 
de zegel en het stempel verzonken 
worden getoond. Het Dorp is een 
woongemeenschap van mensen met 
een ernstige lichamelijke of meervou-
dige handicap. Door de aangepaste 
infrastructuur, waaronder destijds 
een eigen postkantoor, kunnen zij ge-
makkelijker wonen in deze omgeving. 
Overigens is het gedeelte van het 
stempel waar het net om gaat (‘Het 
Dorp’) slecht leesbaar. Dus zo mooi 
is het stempel ook weer niet.

73-3 Appels en peren

a. Ja, dit is een officieel boekje, weer 
een ander element in de verzameling!

b. Ja, als je ook (een deel van) de 
andere zijde in fotokopie laat zien.

c. Nee, veel identieke zegels, één 
zegel volstaat!

d. Nee, de afgebeelde appel is geen 
appel, maar een Amerikaanse kers.

Antwoord c. Eén zegel volstaat, of 
desnoods twee; één van de appel en 
één van de peer als het thematisch 
om beide vruchten gaat. Er is geen 
enkele meerwaarde in het laten 
zien van het geheel, ook niet als het 
gaat om de laatste ‘zegel’: “time 
to reorder”. Niet alleen omdat dit 
nauwelijks bruikbaar is voor enig 
thematisch onderwerp, maar vooral 
omdat, als het stuk voor deze tekst 
wel bruikbaar zou zijn, de veelheid 
aan appels en peren te zeer afleidt.

73-4 Peer en appel

a. Ja, dit is een officieel boekje, weer 
een ander element in de verzame-
ling!

b. Ja, als je ook (een deel van) de 
andere zijde in fotokopie laat zien.

c. Nee, te veel ruimte voor andere 
zaken dan de afgebeelde vruchten; 
neem de zegel!

d. Nee, dit is een commercieel stukje 
drukwerk, filatelistisch oninteressant!

73-2

73-3 73-4

Antwoord a. Tenminste als het gaat 
om de peer die op deze zijde vergroot 
en dus duidelijker staat afgebeeld 
dan op de postzegel. Dat geeft the-
matisch een mogelijk toegevoegde 
waarde. Filatelistisch is het feit dat je 
een boekje opneemt en deze zijde ge-
bruikt (en niet de postzegelzijde) ook 
een toegevoegde waarde uit oogpunt 

van spreiding van materiaal. Blijft 
wel een puntje dat er veel informa-
tie op het boekje staat die voor het 
tonen van de peer niet interessant 
is. Die overweging leidt wellicht tot 
antwoord c. 
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73-5

73-6

72-6

73-5 Peper

a. Ja, voor het thema peper prima 
bruikbaar.

b. Ja, want de commandant der 
Marine had het Peperhuisje als zijn 
standplaats.

c. Nee, de Marine heeft niets te 
maken met handel van of belas-
ting op peper.

d. Nee, het Peperhuisje van de Ma-
rine is gebouwd in 1956 en heeft 
niets te maken met peper.

Antwoord a. Dit is een dienst- 
envelop, deze hoeft niet te worden 
gefrankeerd, de stempels zijn goed 
bruikbaar voor een thematische ver-
zameling. Oorspronkelijk stond aan 
het havenhoofd van Den Helder het 
peperhuisje. Dit is gesloopt vanwege 
de veranderingen in het havengebied. 
In 1956 werd het peperhuisje nage-
bouwd op enkele meters van waar 

het oorspronkelijke huisje stond en 
in een iets andere vorm. Jarenlang 
heeft het ‘nieuwe’ peperhuisje in Den 
Helder dienst gedaan als onderko-
men van Bureau Marinevoorlichting 
(en overigens niet als standplaats 
van de commandant der Zeemacht in 

Nederland). De specerij peper werd 
door de eeuwen heen voor veel geld 
verhandeld. De havenhuisjes waar 
de accijns op de lading van schepen 
werd geheven, kregen daarom dik-
wijls de naam ‘Peperhuisje’.

73-6 Open vraag: Juliana

Zou ik de briefkaart met deze rolzegel moeten 
kopen en opnemen in de verzameling? Uit een post-
zegelautomaat kon je een postzegel kopen. Deze 
zaten op een rol en hoorden precies op de tanding 
te worden afgesneden. Dat ging soms helemaal niet 
goed. Een ‘rolzegel’ is natuurlijk weer wat anders 
dan een gewone velzegel. Iets om in de verzameling 
aandacht aan te besteden? Filatelistische kennis!

72-6 Antwoord open vraag:  
Lege Floriade

Een poststempel hoeft niet altijd een 
plaatsnaam te hebben, zo bestaan 
bijvoorbeeld officiële, correcte 
poststempels zonder plaatsnaam bij 
oorlogs(dienst)post. 

Een poststempel hoeft ook niet een 
exacte datum te kennen, zo bestaan 
bijvoorbeeld officiële, correcte gele-
genheidsstempels (van bijvoorbeeld 
een tentoonstelling) waarop enkele 
achtereenvolgende dagen staan 
aangegeven (van de duur van die 
tentoonstelling). 

Maar wat is hier het geval? Is dit een 
particulier stempel van de Floria-
de-organisatie of is het een officieel 
door de Post uitgegeven gelegen-
heidsstempel? 

En zo dit laatste het geval is, zou 
daar dan officieel niet een datum in 
moeten worden gestempeld (zulke 
stempelafdrukken bestaan van dit 
stempel ook)? 

Op deze open vraag is geen ant-
woord gekomen…


