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De leuze ‘het oog wil ook wat’ is zeker 
van toepassing bij het opmaken van 
onze bladen wanneer we competitief 
met onze verzameling willen uitpakken. 
Voor presentatie zijn slechts 5 punten te 
verdienen, maar zoals al eerder in deze 
rubriek aangegeven is een mooie 
opmaak en esthetiek van de bladen 
misschien nog wel meer bepalend bij het 
jureren van onze verzameling. Zo ook 
kan een goed leesbaar en evenwichtig 
plan heel wat opbrengen en is dat een 
v o o r w a a r d e v o o r e e n g o e d e 
ontwikkeling van je thema.

Opmaken van de bladen

...is een volgende stap tot het samenstellen 
van een thematische verzameling.
Eerst dient het juiste papier gekozen te 
worden. Gezien een thematische verzameling 
wel eens een “levenswerk” zou kunnen 
worden, doen we er goed aan een voldoende 
hoeveelheid papier aan te schaffen. De kleur 
is liefst gebroken wit, ivoor of lichtgrijs. Dit 
heeft als voordeel niet of weinig te 
verkleuren. Ook dient het papier stevig en 
houtvrij te zijn. Dit laatste in verband met het 
aanbrengen van de tekst. Als formaat wordt 
liefst DIN-A4 gekozen (d.i. 297mm x 210mm). 
Dit formaat heeft als voordeel dat zegels en 
poststukken er op een zeer evenwichtige 
manier kunnen aangebracht worden. Voor 
v e r z a m e l a a r s d i e o o i t e e n s w i l l e n 
tentoonstellen biedt dit formaat heel wat 
praktische voordelen. Indien je grotere 
stukken wil gebruiken - zonder deze te 
beschadigen of te overlappen - kan 
overwogen worden om A3-bladen in gebruik 
te nemen. 

Voor de zegels en andere poststukken op de 
bladen aan te brengen is het nuttig deze 
vooraf in een insteekalbum te schikken 
ongeveer op de wijze waarop ze op het blad 
moeten komen. 

Vul zo enkele bladen, wacht een tijdje en 
bekijk ze nog enkele keren en herschik 
indien nodig. Zo wordt een overzicht 
verkregen van wat de bladen zullen worden 
zonder dat zegels en stukken dienen 
opgeplakt te worden. De teksten kunnen 
ook bij de stukken geplaatst worden. 
Vandaag de dag geeft de computer alle 
flexibiliteit om je teksten keurig op een blad 
te krijgen.

Het omlijsten van de bladen is een 
persoonlijke keuze, maar zie je vandaag 
minder en minder. Mede omdat het opnieuw 
het blad inperkt. Maar het kan, een kadertje 
op enkele millimeters afstand van de 
buitenrand heeft als effect dat zegels, 
stukken en tekst één geheel vormen. Door 
geen omlijsting aan te brengen wordt deze 
gesuggereerd. De zegels, tekst en 
poststukken worden zo opgesteld dat één 
geheel gevormd wordt.

Van het beschikbare materiaal zal de 
bladindeling afhangen. Een en ander is 
natuurlijk een kwestie van smaak, maar er 
dient toch gezorgd te worden voor een 
zeker evenwicht in de verzameling. D.w.z. 
dat alle bladen even “gevuld” dienen te zijn. 
Vergeet vooral niet een goede mix van 
materiaal samen te zoeken die bij het 
onderwerp van je onderwerp op dat blad 
hoort.

De tekst is een essentieel bestanddeel van een 
thematische verzameling. We citeren het wedstrijd-
reglement dat luidt: “Een klare, nauwkeurige en korte 
tekst moet de gedachtegang van de verzameling 
gemakkelijk laten volgen”. Hiermee wordt bedoeld 
dat de tekst de zin van de filatelistische elementen 
die op het blad voorkomen moet onderstrepen. Maar 
ook op het gebied van de voorstelling van de 
verzameling speelt de tekst een rol. Op de gepaste 
plaats aangebracht, kan hij zelfs lege vlakken 
opvullen en daardoor de indruk van het blad in 
gunstige zin beïnvloeden.

De plaats van de tekst zal afhangen van de 
schikking die wij in de verzameling toepassen. 

Bij de symmetrische opstelling zal de tekst 
tussen en/of onderaan de zegels 
aangebracht worden en het best over de 
hele breedte van het blad lopen, ook weer 
met het zwaartepunt onderaan. Maak een 
keuze voor je hele verzameling om de 
teksten onder het stuk of boven het stuk 
te plaatsen, dat zorgt voor een mooi en 
vast formaat. De tekst staat het best zo 
dicht mogelijk bij de bewuste postzegels 
of stukken die het onderwerp beschrijft. 
Maak ook een verschil tussen de 
filatel ist ische kennis of uit leg, de 
verhaallijn en beschrijvingen van het stuk.
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De tekst moet zo geschreven zijn dat hij 
gemakkelijk leesbaar is.

Het soort schrift zal een grote invloed hebben 
op de voorstelling. Er zijn veel soorten 
lettertypen beschikbaar op de computer van 
vandaag. Het beste lettertype is deze zonder 
schreef. Dat wil zeggen dat er boven- en 
onderaan de letters streepjes staan, 
waardoor het niet prettig leest (in het 
onderbewustzijn), zoals Times New Roman 
dat een heel ouderwets lettertype is. Kies een 
lettertype dat schreefloos is: dat leest 
gemakkelijker en is moderner. Voorbeelden: 
Arial, Tahoma, Calibri, Helvetica.

Voor de opbouw van een verzameling 
beschikken wij over velerlei soorten materiaal 
die in twee grote groepen onderverdeeld 
worden: postzegels en documenten. We 
moeten proberen te vermijden eentonige 
bladen te maken, die bijvoorbeeld enkel 
postzegels bevatten. Zo worden postzegels 
en documenten die tot een welbepaald 
onderdeel behoren samen verwerkt tot een 
blad dat evenwichtig is en plezierig om te 
lezen. Wanneer we, voor een bepaald 
onderdeel van het thema, over veel 
postzegels en ander materiaal beschikken, 
mogen we onze bladen niet volproppen met 
de bedoeling zoveel mogelijk te tonen. Laten 
we dit materiaal dan over verschillende 
bladen verdelen. Vergeet ook niet dat in een 
museum de schilderijen ook niet heel dicht 
bij elkaar hangen. Er mag wat ademruimte 
voor de postzegels en stukken op bladen 
gelaten worden.

Het is aan te raden een normale rand vrij te 
laten aan elke zijde van het blad. Voorzie 
voldoende afstand tussen de rijen zegels, en 
ook tussen de zegels en het document. Ook 
horizontaal de zegels niet te dicht bij elkaar 
brengen. Het is moeilijk om een afstand en 
aantal stukken in getallen uit te drukken. 
Laten we zoveel mogelijk symmetrisch 
werken. De bladen mogen liefst niet te leeg 
aandoen, maar ook niet te vol, en ook niet 
a l lemaal volgens hetzel fde stramien 
opgebouwd worden. Zorg dat de bladen 
onderaan allemaal dezelfde marge hebben.
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Gezien de rijke kleuren waarmee modern 
materiaal gezegend wordt, is harmonie van 
kleuren gewenst. Zo bijvoorbeeld liefst geen 
kleurrijke zegels samen met eenkleurige 
brengen, zeker als er voldoende materiaal 
beschikbaar is. Maar contrasten tussen oud 
en jong materiaal kan ook een mooi ogend 
blad creëren.

Vandaag bestaat de regel nog steeds dat 
gestempelde en postfrisse zegels niet 
samen op één blad mogen gebruikt worden. 
Echter, het is niet van moeten of niet van 
mogen, grootste zorg is verzorgd materiaal 
voor gestempelde postzegels te vinden en 
gebruiken en die harmonieus bij elkaar 
horen. Stempels en documenten kunnen 
wel samengebracht worden met postfrisse 
zegels.

Het beste resultaat wordt bekomen door 
een soort schappenstructuur te zoeken 
waardoor er een symmetrische opstelling 
van het materiaal bekomen wordt. De 
laagjes zorgen voor een rustige regelmaat 
van het gebruikte materiaal. Een nuttige tip 
is om ervoor te zorgen dat het zwaartepunt 
zich aan de onderkant van het blad bevindt. 
Nu zijn er wel verzamelaars die de kunst van 
het asymmetrische beheersen en tot aardige 
en gelukkige combinaties komen.

Als gulden regel geldt dat de schikking van 
de zegels, stukken en tekst op de bladen 
een aangename en rustige indruk moeten 
maken; dus met methode te werk gaan. Nog 
een paar aardige tips:

• Afbeelding moet velen aanspreken 
(de wereld van reclame!)

• Kies voor zo recht mogelijke, dui-
delijke en klare stempels, postzegels en 
stukken

• Kies steeds voor de meest rea-
listische afbeelding

• Kies voor de grootste afbeelding 
• Plaats personen, dieren en voor-

werpen met gezicht naar middelpunt van 
blad gericht

(82)
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Opmaak van een plan

In de thematische wereld worden niet zomaar 
albumbladen klaar gemaakt voor een tentoon-
stellingsverzameling. Een verzameling start met 
de opmaak van een plan. Een beetje zoals in een 
naslagwerk of een boek. Met het plan wordt 
aangegeven op welke wijze het thema behandeld 
zal worden, d.w.z. er moet aan de hand van een 
geschikt, goed samengesteld of samenhangend 
plan een duidelijk beeld gegeven worden van het 
thema.
 
Heel wat thematiekers hebben het hier wel wat 
moeilijk. Voor velen blijft het maken van een plan 
een moeilijke opgave. Heel wat verzamelaars zien 
er zo tegen op, dat zij er nooit toe komen om hun 
verzameling op te zetten. De aangeschafte 
stukken blijven liggen. Aan een plan dient gewerkt 
te worden en met de jaren krijg je een goed plan. 
Een keertje herwerken is geen uitzondering. Geen 
enkele tentoonsteller heeft zijn plan van de eerste 
opzet goed, iedereen blijft eraan schaven tot een 
betere versie. En soms moet je ook de evolutie 
volgen als je bijvoorbeeld een technisch 
onderwerp als thema hebt.

Door het plan te vergelijken met de 
inhoudsopgave van een boek wordt de 
bedoeling wat duidelijker. 

Het plan is een systematische indeling in 
hoofdstukken, paragrafen en eventuele 
subparagrafen en het moet een vertaling 
zijn van de rode draad die door de 
verzameling loopt. Een goed plan is een 
voorwaarde - en een garantie - voor een 
goede ontwikkeling van het thema. 
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Hierna enkele regels waaraan het plan dient te 
voldoen:
 
1. Het plan moet de lading dekken, 

overeenkomen met de titel en ook alle 
aspecten ervan behandelen. Een verza-
meling met als titel “De strijd tegen de 
honger” met een plan – en een verza-
meling – die handelt over “Landbouw” is 
te vermijden. Dus zorg ervoor dat het plan 
handelt over hetzelfde thema als de titel 
aangeeft.

2. Zorg voor een logisch plan. D.w.z. dat elk 
onderdeel op de juiste plaats staat. Bij 
e l k a a r h o re n d e o n d e rd e l e n n i e t 
verspreiden of omgekeerd.

3. Een plan, dus ook de verzameling, moet 
evenwichtig zijn. Bepaalde hoofdstukken 
mogen niet meer aandacht krijgen of meer 
in detail behandeld worden dan andere.

4. Inhoudelijk moet het plan blijk geven van 
voldoende kennis van het thema.

5. Neem geen filatelistische hoofdstukken op 
zoals: “... op vlagstempels”. Het plan 
heeft al leen thematische en geen 
filatelistische onderdelen.

6. Geen “Diversen”, “Overige” of hoofd-
stukken met verwijzingen naar landen of 
streken die enkel maar dienen om het 
materiaal te kunnen opnemen, voorbeeld: 
Muziek wereldwijd. Zulke hoofdstukken 
hebben geen - of een beperkte - 
thematische functie.

7. Leg iets persoonlijks in het plan. Toon dat 
het uw plan is en geen clichématige 
benadering. Dit houdt bijvoorbeeld in dat 
dieren- en plantenverzamelingen niet 
v o l g e n s e e n w e t e n s c h a p p e l i j k e 
classificatie mogen opgebouwd worden. 
Dit zijn trouwens meestal opsommings-
verzamelingen. In elk plan moet je je 
behoeden voor opsommingen.

8. Historische thema’s hebben soms ook al 
eens de behoefte om periodes op te 
sommen. Bijvoorbeeld: 

2.1  WO I
2.2  WO II

NIET DUS! Dit is te vermijden! 

9. Probeer in je titels (van hoofdstukken of 
secties) te vertellen wat er zo kenmerkend 
is. Zodat al in het plan wordt verteld wat 
en hoe je het onderwerp in dat hoofdstuk 
of sectie zal behandelen. Bijvoorbeeld in 
een thema Brussel ten tijde van de Eerste 
Wereldoorlog: Onbeschadigd door de 
Eerste Wereldoorlog. Hiermee vertel je al 
en toon je aan dat Brussel niet werd 
verwoest door de vijand in de Eerste 
Wereldoorlog.

10. Idealiter kan je met je plan ervoor zorgen 
dat alle hoofdstukken en secties evenveel 
bladen of bladzijden innemen. Zodoende 
vermijd je dat bepaalde hoofdstukken de 
helft van je tentoonstellingsverzameling 
innemen. Je kunt altijd je hoofdstukken en 
onderverdelingen zodanig schikken en 
benoemen zodat ze eenzelfde gewicht in 
je verzameling hebben.

Het is duidelijk dat niet iedereen dezelfde 
manier van denken heeft. Daarom is het 
niet mogelijk een gebruiksklare manier 
aan te geven om een plan op te stellen. 
Dit zal niet enkel verschillen van persoon 
tot persoon, maar zal eveneens variëren 
volgens de wijze waarop “het verhaal” 
verteld moet worden.
 
De verzamelaar zal ervoor zorgen dat alle 
onderverdelingen van zijn plan – dus ook 
van zijn verzameling - zodanig op elkaar 
volgen dat ze één geheel vormen en aldus 
het totaalbeeld van het thema duidelijk 
naar voor komt. 

(84)

x - x - x -

Bron: Voorgaande nummers uit deze artikelenreeks blijven een geactualiseerde 
heruitgave zoals deze werden gepubliceerd in dit tijdschrift door wijlen Florent Coene in 
de periode 1983 – 1993.
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Op de multilaterale tentoon-
stelling Hertogpost ontmoette ik 
iemand van mijn filatelistische 
vrienden, de Japanner Yukio 
Onuma. Na vele deelnames en 
vallen en opstaan behaalde hij 
met z i jn verzamel ing over 
Ludwig von Beethoven de lang 
begeerde grootgouden medaille 
op een internationale FIP-
tentoonstell ing. Alti jd weer 
herwerkte hij zijn verzameling en 
vroeg hij overal raad wat er nog 
aan kon verbeterd worden - een 
zeer lang proces wat uiteindelijk 
resulteerde in de hoogste 
bekroning. Dat lange proces wil 
hij nu delen met anderen op zijn 
website. Daar is de verzameling 
niet alleen te zien in zijn laatste 
versie, maar ook in zijn vorige 
versies zodat de evolutie kan 
bekeken worden. 
http://beethoven-philately.com/
index_E.html 
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