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Hoekje van de Tema Tieker (42)
Johann Vandenhaute

T.T. was op 1 december 2018 in betere oorden, namelijk in Bangkok. Daar liep een internationale
tentoonstelling en werden eveneens verschillende lezingen, of seminaries genoemd, gehouden. De voorzitter
van de FIP-Commissie Thematische Filatelie, de heer Peter Suhadolc, hield die dag verschillende lezingen. In
dit artikel wil ik een lezing “overlappingen in verzamelingen“ als bron gebruiken. De lezing werd ook integraal
op de website www.fipthematicphilately.org gepost.
Het overlappen van materiaal is een zeer veel
voorkomende praktijk die voornamelijk gebruikt wordt
om de ruimte op een blad zo nuttig mogelijk te
gebruiken en zoveel mogelijk materiaal te laten zien.
Het helpt om het verhaal homogener te maken en - hoe
raar het ook klinkt - de presentatie meer aantrekkelijk te
maken. Laten we dit fenomeen eens van nader bekijken
en vooral goed luisteren wat Peter Suhadolc, tevens
internationaal jurylid, hierover als raad meegaf.
De meest cruciale vragen die in dit artikel worden
gesteld, zijn:
- Is overlapping van materiaal toegestaan?
- Zijn er gevallen waarin het niet is toegestaan?
Eenvoudig beantwoord:
- Is overlappend materiaal toegestaan? JA!
- Zijn er gevallen waarin het niet is toegestaan?
IN DE MEESTE GEVALLEN!
Deze antwoorden zijn verrassend en misschien heel
tegenstrijdig. Daarom is het goed om eerst eens in de
reglementen te duiken.

Laten we beginnen met te kijken wat in de bijzondere
richtlijnen werd opgesteld met betrekking tot het
beoordelen van tentoonstellingsverzamelingen.
In onderdeel 4.2.2. Filatelistische kennis, en daaraan
verbonden persoonlijke studie en onderzoek, staat: “De
volledige toepassing van de postale filatelistische regels
heeft bijvoorbeeld betrekking op de aanwezigheid van
stukken die door hun staat en kenmerken niet
verzamelwaardig zijn (b.v. verknipte postzegels of
postwaardestukken, ongeschikte maximumkaarten).”
Deze zeer banale regel is goed gekend bij de
thematische verzamelaar waarin logischerwijs wordt
aangegeven dat je een postzegel, postzegelblokje of
postwaardestuk niet kan verknippen tot enkel het visuele
deel. Dat wil ook zeggen dat deze niet mogen geplooid
worden en dat er enkel met een venster of uitsparing in
het blad kan gegoocheld worden. Als je die lijn doortrekt,
betekent het ook dat er niet mag overlapt worden door
andere postale elementen.

In de richtlijnen die nog
moeten goedgekeurd
worden (dat was voorzien
in INDONESIA 2020) is dit
duidelijker gesteld: "Poststukken (zoals postzegels, postwaardestukken,
proeven, ontwerpen, etc.)
moeten in hun geheel
worden getoond".
Overlappingen (d.w.z.
visueel gesneden) zijn
dus uit den boze. Het niet
respecteren van deze
regel kan leiden tot een
aftrek van punten voor het
criterium “filatelistische
kennis”.
Laten we enkele voorbeelden van overlapping
tonen die we in menige
verzameling vinden.
Voorbeeld 1:
Een blokje overlapt een postwaardestuk.
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Welke overlappingen zijn dan wel toegestaan?
We kunnen twee gevallen vinden waarin overlapping is
toegestaan.
1. Overlap is toegestaan voor een deel van de envelop
(en dus niet bij een postwaardestuk) zonder
postelementen, posttekens of etiketten. In vele
gevallen kan het zelfs vermeden worden door het
achter een uitsparing te plaatsen, maar bij voorkeur
wordt de omslag volledig getoond.
Voorbeeld 2:
Een frankeermachinestempel overlapt een postwaardestuk.

Voorbeeld 3:
Een postzegelboekje overlapt een postwaardestuk.

De frankeerstempel kan ook in een venster getoond
worden. Dan zou de poststempel “Mit Lu:post ab New
York” gedeeltelijk zichtbaar zijn. De tentoonsteller wenst
het toch te laten zien en overlapt deels de omslag.

Voorbeeld 4:
Een postwaardestuk overlapt een ander postwaardestuk.
Het ATM-vignet overlapt een kaart met ATM-label
(dat in een venster ook getoond had kunnen worden).

2. Overlap is toegestaan en correct wanneer er
verschillende varianten van volledige postwaardestukken getoond worden en wanneer de variëteiten
zichtbaar blijven.
Belangrijk om weten is dat in de richtlijnen staat: "Overlap
is toegestaan om variëteiten te tonen op postwaardestukken als het gedeelte met de variëteit duidelijk
zichtbaar is ".
Voorbeeld 5:
Een rode machinestempel overlapt een postwaardestuk.

Er volgen nu enkele voorbeelden.
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3 bladzijden met 10 varianten van aerogrammen uit
Goudkust (vandaag Ghana genoemd). De aerogrammen
met ingedrukte postzegel met beeltenis ‘de cacaoplukker’ hebben naast de 3 verschillende uitgi:en van de
postzegel ook enkele verschillende lay-out kenmerken en
overdrukken. Deze studie is slechts een onderdeel van een
verzameling met Oentallen verschillende overdrukken.
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3 proefdrukken van
een postwaardestuk
met onuitgegeven 10
øre uit Zweden

3. De overlapping van een envelop door een telegram, een
postogram, een airgraph, een V-mail, die ingesloten is in
de aangeboden envelop, is ook toegestaan.
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Overlapproblemen vermijden
Veel thematische verzamelaars weten dat overlappingen
niet gewenst zijn en het houdt hen soms goed bezig om
teksten en materiaal zo te schikken dat een overlapping
vermeden wordt. Als het verhaal over meerdere bladzijden
wordt getoond, kan je de overlappende elementen
gemakkelijker verdelen over een of meerdere bladzijden.

Bronnen:
Presentatie (MS PowerPoint), Bangkok 1 december 2019,
FIP Seminar door Peter Suhadolc; gebaseerd op Engelse
vertaling van Chinees artikel over overlapping van Wang
Zhigang. Hij schreef het artikel nadat hij gewezen werd op
de vele overlappingen die in de thematische verzamelingen
in Lanzhou te zien waren (China, september 2018).
Afbeeldingen uit verzamelingen:
- ‘The Conquest of the Unprofitable World. A History of
Mountaineering’ – Peter Suhadolc
- ‘Les cetaces fictions et réalités‘ - Bernard Peters
- ‘Van Abacus to Internet’ – Wobbe Veghter
- Eigen verzamelingen Chocolade – Van Eyck (http://
www.vandenhaute.net)
- Chinese voorbeelden – onbekend

Als dit niet mogelijk is, kan je eventueel uitwijken naar een
groter formaat van bladen, maar hierover hebben we al
eerder de voor- en nadelen gemeld. Een keuze maken in
wat we tonen of zelfs bij aankoop kan in sommige gevallen
nuttiger zijn. Iedere thematische verzamelaar kampt met
een of meerdere keuzeproblemen.

