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Zomaar wat herinneringen
aan veertig jaar tentoonstellen en dertig jaar jureren

Aanleiding

”Doe je nog wat op postzegelge-
bied?”, vroeg mijn schoonzoon 
belangstellend. Zoals een vogel door 
het per ongeluk openstaande deurtje 
zijn kooi uitvliegt, zonder een ogen-
blik na te denken over de gevolgen, 
vlogen mijn woorden even ondoor-
dacht mijn mond uit en vormden de 
bekentenis, dat ik wilde reageren op 
de vraag van Jan Cees in zijn rubriek 
in Thema nr. 5 van 2019: “Humor in 
de filatelie, dat moet toch kunnen? 
Of niet?” “Waarom niet?” vroeg mijn 
schoonzoon verbaasd.

Dat was precies het antwoord dat 
ik had kunnen verwachten. Ik moest 
nu erkennen dat ik me in kringen 
beweeg waar de vraag of er humor 
bij je hobby mag zijn, geen grap is. 

Reglementen

Er bestaat voor iedere klasse (zoals 
thematisch, postwaardestukken 
enz.) een aantal documenten die 
aangeven wat tentoonstellers moe-
ten doen en nalaten. Voordat we 
sterke uitspraken doen over humor, 
eerst maar eens kijken wat er in die 
officieel vastgestelde stukken over 
staat vermeld. Er zijn er twee. De 
hoofdlijnen staan vermeld in de 
Rules, in de Nederlandse versie ‘Re-
gels’, de uitwerkingen in de Guidelines 
(‘Richtlijnen’). Het laatste nieuws is, 
dat verwacht wordt dat nog dit jaar 
het congres van de FIP (Fédération 

Internationale de Philatélie) een ineen 
geschoven versie van de Regels en de 
Richtlijnen zal goedkeuren.

Toen voor het eerst de Engelse 
teksten voor thematische filatelie 
verspreid werden, hebben Koenraad 
Bracke (toen voorzitter van ‘The-
maphila’) en ik de koppen bij elkaar 
gestoken om ervoor te zorgen dat er 
in België en Nederland dezelfde ver-
taling zou komen. Dat is gelukt, na 
heel veel gezwoeg. Het ene probleem 
was het ‘babbelengels’, waarmee 
nog steeds veel sprekers voor wie 
Engels niet hun moedertaal is, op in-
ternationale congressen hun betoog 
afsteken en waarmee we momenteel 
een deel van ons Hoger Onderwijs 
tekort doen. De woordkeus is zo 
eenvoudig gehouden, dat de voor 
goed begrip benodigde nuances ont-
breken. Het tweede probleem was, 
dat je op woorden stuitte, waarvan 
je moest raden wat ermee bedoeld 
werd. Aan het eind van de Engelse 
versies staat, dat bij interpretatie-
verschillen op grond van vertalingen, 
de Engelse versie voorgaat. Dat dan 
weer wel!

In tegenwoordige discussies wordt 
vaak de term ‘reglementen’ gebruikt 
en die is heel geschikt, omdat het 
niet de naam van een bepaald docu-
ment is, maar slaat op het geheel van 
voorschriften.2

Als ik had gezegd, dat wij het erover 
hebben of de aarde plat of rond is, 
was de verbaasde blik waarschijnlijk 
hetzelfde geweest. Als filatelist en 
als geograaf houd ik het er overigens 
op dat zowel voor geen humor in de 
filatelie als voor een platte aarde nog 
nooit een steekhoudend argument is 
aangevoerd (1 en 2).
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Humor

Nu we weten waar we de oplossing 
van ons humorprobleem zouden kun-
nen vinden, eerst naar mijn eigen her-
inneringen. In de jaren ’70 stond ik op 
een nationale tentoonstelling met mijn 
traditionele verzameling naast een 
meneer die een mooie verzameling van 
de Jubileumzegels 1923 had. Daarbij 
was een briefkaart, waarop iemand 
de pianolerares liet weten, zaterdag 
verhinderd te zijn op les te komen. 
Deze kaart was zoek geraakt en pas na 
tientallen jaren bezorgd. Mijn buur-
man had onder die kaart geschreven: 
“en de pianolerares maar wachten”.

Jurygesprekken bestonden nog 
helemaal niet in die tijd, maar er zijn 
verschillende personen langs geweest 
om te vertellen dat het schande was 
om grappen te maken en dat het 
punten, ja zelfs een hogere medaille, 
gekost had ook: “Wie niet wil leren, 
moet maar voelen!”

Mijn eigen overtreding op het gebied 
van humor was nog veel ernstiger. Ik 
was niet uitgegleden over een enkele 
kaart, maar in mijn geval betrof het 
de hele structuur van de verzameling. 
Dat ik in mijn hele collectie de auto 
zelf in de ik-vorm zijn verhaal liet ver-
tellen, bleek een doodzonde te zijn.

Ik stelde tentoon in het congresge-
bouw in den Haag. Jurygesprekken 
bestonden nog niet, maar in mijn 
geval werd daar een welwillende uit-
zondering op gemaakt. Ik had al van 
meerdere kanten gehoord, dat ik een 
woedend Duits jurylid op bezoek zou 
krijgen, die het volkomen ongepast 
vond dat ik naast goud ook nog een 
ereprijs had gekregen. Daar stond hij 
dan: “In der Philatelie gibt es keinen 
Humor” (3 of toch?). Ik durf er na 
zoveel jaren geen eed meer op af te 
leggen, maar ik weet bijna zeker dat 

hij stond te zwaaien met het dunste 
boek ter wereld: “Zweitausend Jahre 
deutscher Humor”. Voor het slaan 
met dat boek was ik niet zo bang, 
dat blies ik wel weg, maar die prie-
mende ogen, die hadden hetzelfde 
effect als tegenwoordig de op je ge-
richte taser van de politie. Vluchten 
kan niet meer, maar wat moet je dan 
wel doen? Een vriendje dat al enige 
tijd op afstand stond te kijken, redde 
me door te zeggen dat ik direct met 
hem mee moest ergens naar toe.

Ik was niet de eerste ‘ik’

Veel mensen denken dat ik de uitvin-
der van de ik-vorm ben. Hier heb ik 
even de gelegenheid om uit te leggen 
hoe ik nummer twee werd.

Meer dan vijftig jaar geleden was er 
op een internationale tentoonstelling 
een inzending over een ‘iets’. Neem 
me deze dwaze aanduiding niet kwa-
lijk, maar als ik het herkenbaarder zou 
maken, zou deze passage op grond 
van de huidige privacywetgeving 
niet in Thema gepubliceerd kunnen 
worden. Het is maar dat u weet hoe 
goed u beschermd bent. Ik vermoed 
trouwens, gezien de leeftijdsopbouw 
van de NVTF-leden, dat de meesten 
de bescherming van de indexering van 
hun pensioen meer op prijs hadden 
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gesteld. De nacht nadat ik het bewus-
te plan had gezien, had ik een behoor-
lijke keelontsteking en hoge koorts die 
me de nodige creativiteit gaf. Ik deed 
het licht aan, pakte een blocnote en 
begon, om afleiding te hebben, mijn 
hele plan om te zetten in de ik-vorm. 
Dat was in een paar uur klaar. Later, 
thuis, kwam ik op de gedachte om 
inderdaad mijn hele verzameling om 
te zetten naar de ik-vorm.

Nu eindelijk terug naar de vraag 
van Jan Cees

Laten we eerst maar eens kijken 
wat de Regels en Richtlijnen van 
‘humor’ zeggen, daar zijn we niet 
voor niets mee begonnen. Het 
woord ‘humor’ blijkt er niet in voor 
te komen. Op die stukken kan dus 
niemand zich baseren. Dat vind ik 
al een vrij geruststellende gedachte. 
Staat er misschien zijdelings iets in? 
Ik beperk me verder tot de stukken 
van de thematische klasse. In de 
rubriek ‘vernieuwing’ staat, dat je 
punten kunt verdienen als je je thema 
anders behandelt dan anderen. Als 
je voor ‘anders’ invult: ‘met meer 
humor’, scoor je al gauw een paar 
punten, lijkt me. Zegels 4 en 5 zijn 
voorbeelden van bewust uitgevoerde 
en toevallig ontstane humoristische 
afbeeldingen. 
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Laten we eens een ander uitgangs-
punt nemen. Hoeveel postzegels met 
humoristische afbeeldingen zouden 
er in de loop van de tijd in de hele 
wereld zijn uitgegeven? Het feit dat 
ze bestaan, bewijst in ieder geval dat 
ze allemaal zijn goedgekeurd door 
de uitgevende instanties. Zal ik eens 
een gokje doen? Het zou me niets 
verwonderen als het aantal humo-
ristische postzegels dat over de hele 
wereld is uitgegeven, het aantal post-
zegels overtreft dat op een nationale 
tentoonstelling in alle kaders hangt 
(6 en 7, Britse boekjes).

Mijn eerste deelname aan een 
tentoonstelling

In 1977 stelde ik, in Zutphen, voor 
het eerst tentoon. Een verzameling in 
de traditionele klasse met: ‘Opdruk-
ken op de postzegels van Nederland 
en Overzeese Gebiedsdelen’. Ik ga 
het verder niet hebben over deze tra-
ditionele inzending, want de themati-
sche filatelie lag letterlijk en figuurlijk 
binnen handbereik.

Bij de uitgang in Zutphen stond 
namelijk de stand van de NVTF 
(die heette toen overigens nog ‘De 
Beeldfilatelist’) met mevrouw Roos 
en daar heb ik me aangemeld als lid. 
Mevrouw Roos was een begrip, deed 
heel veel voor de jeugdfilatelie en was 
bij iedereen zeer geliefd. Zij zal in de 
rest van dit artikel nog optreden als 
een soort ‘Soldaat van Oranje’, maar 
laten we niet op de zaken vooruit-
lopen. Bijgaande foto van mevrouw 
Roos stond in het maartnummer 
1993 van Thema n.a.v. haar overlij-
den in 1992 (8).

Eerste Nederlands thematisch 
goud in buitenland

In 1985 haalde ik voor Nederland 
het eerste thematisch goud op een 
tentoonstelling nationaal niveau in 
het buitenland binnen. Op de foto 
krijg ik, onder toeziend oog van 
juryvoorzitter Willy Serres, de eerste 
prijs van Kurdirektor J.C. Kintziger van 
Bad Mondorf overhandigd (9, foto 
Aloyse Kieffer). Zes weken later op 
een regionale in Nederland kreeg ik 
achttien punten minder vanwege al 
die ‘reclamerommel’ (BLP-brieven, 
lettres annonces, Belgische giro-enve-
loppen).

Op Tsjernobylzondag reed ik met een 
zekere spanning naar Hattum, waar 
de nationale tentoonstelling werd ge-
houden. Het ging erom of het goud 
zou zijn geworden.

Op de parkeerplaats kwam een zeer 
enthousiaste Kees Heemskerk, des-
tijds veilingmeester bij Van Dieten, 
naar me toe lopen: “Je hebt goud en 
je hebt mij helemaal overtuigd dat 
thematische filatelie ook echt filatelie 

kan zijn”. Jaren later zat ik vaak 
naast hem bij de kascontrole van 
de Bond en dan begon hij er steeds 
weer over: “Voor die tijd vond ik het 
‘plaatjes verzamelen’”.

De tweede reactie kwam van een jury-
lid, dat direct begon te roepen: “Van 
mij had je het niet gekregen. Er zit een 
heel ernstige fout in, namelijk een on-
gebruikt postwaardestuk”. Op mijn 
vraag of er nog verder commentaar 
was, klonk een nonchalant: “Verder 
was alles ok”. Dus je trekt zestien 
punten af (85 is goud, 84 niet). Daar 
kwam niet zo veel commentaar meer 
op. De reglementen vermeldden in 
die tijd, dat, als je twee postwaarde-
stukken op één blad had, ze allebei 
óf postfris, óf gebruikt moesten zijn. 
Welke keuze je maakte, bepaalde de 
inzender, waarbij het de voorkeur kon 
hebben, om voor gebruikt te kiezen. 
Met dat laatste ben ik het trouwens 
helemaal eens. Al mijn losse postegels 
in de verzameling waren gebruikt. 
Nu had dit jurylid mij niet gejureerd, 
maar je zult toch te horen krijgen in 
het jurygesprek dat zo’n juryblunder 
je het goud heeft gekost.
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Verhouding tussen inzender  
en jurylid

Een vaak met instemming geciteerd 
gezegde over een jurylid is, dat het 
een geleidehond moet zijn en geen 
waakhond. Het verontrust me toch 
wat dat er hoe dan ook honds ge-
drag in het jurylid huist.

Een veel gestelde vraag is ook of het 
een voor-, of een nadeel is, als het ju-
rylid een kenner op het gebied van je 
thema is. Velen zeggen: “Als je goed 
bezig bent geweest, is het een voor-
deel, heb je het toch te oppervlakkig 
uitgewerkt, dan is het een nadeel”. 
Maar wat is kennis?

Ik moest een verzameling vlaggen 
beoordelen (10). Daar wist ik nou 
echt niet veel van. Ik pakte een ency-
clopedie (er was nog geen internet) 
en met zo’n anderhalve pagina, had 
ik een heel dun laagje ijs gelegd, waar 
ik met wat geluk niet direct doorheen 
zou zakken. Staatkundige en religieu-
ze vlaggen, afbeeldingen op vlaggen, 
seinvlaggen op schepen, binnenlood-
sen van vliegtuigen. Er was een kans 
dat de vlag in het jurygesprek direct 
halfstok ging hangen.

De verzameling bleek te bestaan 
uit alleen postzegels, alfabetisch 
op landsnaam. Dat gaf op zichzelf 
al heel wat mogelijkheden voor een 
gesprek. Nadat ik nog wat begon te 
zwaaien met de vorige avond ver-
worven vlaggetjes, sprak de inzender 
bijna verontwaardigd: “Maar me-
neer, u weet er zo ontzettend veel 
van, hoe zou ik dat nu allemaal kun-
nen weten?” Het is echt gebeurd!

Dwaallichten op het 
internationale juryveld

In mijn tijd waren er internationaal 
op de FIP-tentoonstellingen nog 
geen jurygesprekken,  maar als je 
heel ernstige fouten had gemaakt, 
kreeg je soms een privé bezoek, om 
je duidelijk te maken hoe ernstig je 
gezondigd had. Het is me twee keer 
overkomen.

De eerste keer begon het met lof 
over de filatelistische stukken in zijn 
algemeenheid, maar wat nu toch zo 
ontzettend jammer was, dat er geen 
enkele postzegel met een afwijking 
was opgenomen. Toen ik hem bijna 
meesleurde naar de collectie en de 

ene na de andere postzegel met 
afwijking begon aan te wijzen, was 
hij gauw verdwenen. Thuisgekomen 
telde ik 26 losse postzegels met een 
afwijking! Het getal 26 taalkundig 
vertalen met “geen enkele”? Het 
blijft kennelijk nodig om interdis-
ciplinaire samenwerking kritisch te 
blijven volgen.

De tweede keer was nog veel erger, 
daar ging het niet om slordigheid, 
maar om totale onbenulligheid. Het 
verwijt was dat ik op het titelblad 
al een enorme fout zou hebben 
gemaakt. Op dat titelblad had ik 
een exemplaar van de befaamde 
kopstaande auto uit de USA (begin 
twintigste eeuw) met gerepareerde 
tanding. Dat laatste had ik in een 
afwijkend lettertype voor filatelisti-
sche teksten ook keurig vermeld. Een 
gaaf exemplaar was onbetaalbaar, 
althans voor mij. Hoe luidde de 
thematische tekst onder deze zegel? 
“De auto heeft de hele wereld om 
zich heen op de kop gezet.” In de 
collectie lag heel duidelijk het accent 
op dat aspect van de auto. Na dit 
onderschrift mag u één keer raden, 
hoe ik deze zegel bevestigd had. Ja, 
in één keer goed, natuurlijk stond 
de auto rechtop en stond de wereld 
eromheen (de randschriften) op 
zijn kop (11). “Helemaal fout, dat u 
dat nu niet begrijpt, u kunt toch in 
alle veilingcatalogi zien dat je deze 
zegels kopstaand moet afbeelden.” 
Veilingcatalogi als leidraad voor 
internationale juryleden. Tot enkele 
malen probeerde ik ”Lees nou die 
paar woorden van de thematische 
tekst”. Het eindadvies was voor een 
thematicus nogal verbijsterend: “U 
moet niet aan alles een eigen invul-
ling proberen te geven”.

Echt inhoudelijk contact hebben met 
tentoonstellers vond ik als jurylid het 
leukste.
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In het overgrote deel van de jury- 
gesprekken ben je samen bezig om 
te kijken hoe je als inzender je sterke 
punten ook elders in de verzameling 
kunt toepassen en waar de mogelijk- 
heden voor verdere verbetering zit-
ten. Zo zie je in de loop van jaren de 
collectie groeien. Maar soms gaat het 
zo snel dat je het niet voor mogelijk 
had gehouden.

Een verzameling over katten. Zo lang 
geleden dat als het levende katten 
waren geweest, ze allemaal al lang 
zouden zijn overleden. De beloning 
van 28 punten was al zo hoog, dat ik 
er geen beter klinkende 30 van durfde 
te maken. In het jurygesprek komt 
een stralende mevrouw naar me toe, 
blocnote in de hand. “Vertelt u me 
maar, wat er anders moet.” Bij ieder 
onderwerp dat ik aansneed, rende ze 
naar andere kaders: “Hier ook hè, dat 
is zeker hetzelfde?” Zes weken later 
was ze weer ingeschreven in hetzelfde 
deel van het land en ik zou daar ook 
weer jureren. “Ik zorg dat ik alles ver- 
anderd heb.” Ik: “Zes weken, dat 
wordt een zware klus”. “Dan zal ik 
keihard aan het werk moeten”, zei 
ze zoals de advocaat tegen zijn cliënt 
die net had onthuld, dat het erop 
leek dat de politie ook zijn derde en 
vierde moord op het spoor leek te 
komen. Zes weken later: 58 punten, 
echt verdiend. Alle katten uit de fila-
telistisch ongewenste landen waren 
verdwenen. Zaten kennelijk in het 
kattenasielzoekerscentrum op hun 
terugzending te wachten naar het land 
waar ze destijds waren uitgegeven en 
binnenkort zouden worden afgegeven. 

11
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Op andere bladen zagen veel katten 
er veel beter uit doordat er nu via het 
plan aandacht was geschonken aan 
hun voeding en gezondheid. Zo’n ver-
betering blijft je altijd bij (12 ongewenst 
en 13 gewenst).

Politiek in de filatelie

Soms moeten er opeens politieke 
beslissingen worden genomen. Twee 
zullen me altijd bijblijven.

Een grote nationale tentoonstelling 
in Duitsland. Tientallen juryleden. In 
de kaders is een uitgesproken nazi-
verzameling aangetroffen. De voor-
zitter van de jury stelde voor die niet 
te beoordelen. Alleen instemmende 
geluiden, geen enkele discussie. Ik 
voelde me zo ongelooflijk trots, dat 
ik deel mocht uitmaken van deze 
groep, dat ik net als Kennedy had 
willen uitroepen: “Ich bin ein Berli-
ner”. Zoals u weet, ben ik niet zo’n 
voorstander van het soort stukken 
als de FDC in afbeelding 14. Maar 
vooruit, u had het al opgemerkt, in 
dit artikel mag meer dan anders, dus 
ook een hartelijk welkom voor het 
volgende stukje maakwerk. Nazibe-
strijding op praktische schaal (15).

Het organisatiecomité had de moge-
lijkheid geopend voor publiek, inzen-
ders en juryleden om zich in te schrij-
ven voor een gezellige maaltijd, tafels 
van zes personen. Aan onze tafel werd 
het niet zo gezellig. Te laat bleek dat 
we met een uitgesproken nazi en een 
zeer zwaar getroffen oorlogsslacht-
offer zaten. Wat we ook probeerden, 
we kregen de nazi niet stil. Toen we 
aan de pudding toe waren, wierp me-
vrouw Roos zich op als tafelpresident. 
Ze greep de puddingschaal en begon 
royaal uit te delen. Ik zag dat er voor 
haarzelf en haar ratelende buurman 
niet veel meer overbleef. Ze nam zelf 
nog een klein beetje en legde een por-
tie niet groter dan een half ei bij haar 
buurman op het bord en zei met een 
glimlach: “Jij krijgt niet meer, want 
dan worden je kwalijke ideeën te veel 
gevoed”. Wat gebeurde? Ze kreeg een 
glimlach en verder geen commentaar. 
Nel Roos in optima forma.

Met excuses aan de moderne toetjes-
makers met hun mooie meisjesna-
men als Mona of zelfs echte meisjes 
in de wei bij Almhof; nooit meer 
heeft een toetje mij beter gesmaakt 
dan op die avond!
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Beste lezers,

met dit artikel neem ik afscheid van u. Het is heel bewust in een andere 
stijl geschreven dan u van mij gewend bent. Ik wilde het deze keer met 
opzet wat luchtiger houden.
Ik heb het altijd fijn gevonden om kennis te delen en dingen uit te leggen. 
Ik ben gaan studeren om leraar te worden. Heb mijn bevoegdheid wel ge-
haald, maar nooit gebruikt. Zoals de uitdrukking zegt: “Leven is dat wat je 
overkomt, terwijl je het zelf net anders zit te plannen”. Ik heb wel m’n hele 
beroepsleven in het onderwijs gewerkt, maar niet zelf les gegeven. Ik denk 
achteraf, dat schrijven, jureren en zelfs tentoonstellen, een uitlaatklep was 
waardoor mijn behoefte om te onderwijzen, kon ontsnappen. En dat is 
een prima oplossing gebleken! Ik hoop dat u er ook wat aan hebt gehad.
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dan pas koffie halen. Ik had voor de 
thematici een keer een quiz georga-
niseerd. Iedereen kreeg een pak met 
zo’n twintig à dertig multiplechoice-
vragen en een rode, een groene en 
een gele kaart. Op de quizformulie-
ren stond achter ieder van de drie 
antwoorden een kleur vermeld. Als je 
dacht dat antwoord twee waarachter 
‘geel’ stond, het goede antwoord 
was, stak je de gele kaart omhoog. 
De achterste rijen hadden het al 
gauw in de gaten: wacht eerst maar 
eens af, wat er voor je gebeurt en 
sluit je bij de meerderheid aan.

Het jaar daarop weer zo’n quiz, het 
zaaltje vulde zich keurig van achteren 
op! Geeft niets, het is lang geleden 
en de dagen heetten niet voor niets 
‘juryopleiding’.

□
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Juryopleidingen

In de jaren tachtig kwamen de ju-
ryopleidingen van de grond. Je had 
algemene jurydagen en thematische. 
De inrichting van de zaal was zo, 
dat iedereen dezelfde kant opkeek, 
naar een tafel waarachter de mensen 
zaten die een taak hadden. Die zaal 
werd altijd van voren opgevuld, eerst 
met een tas je stoel reserveren en 


