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Het is nog even wachten op het FIP-congres in Indonesië 2020 waar er nieuwe FIP-regels voor de 
thematische filetalie goedgekeurd zullen worden. Voorlopig dienen we ons nog te houden aan de 
huidige reglementen. Een vraag die velen zich stellen: “Zijn er veel en grote veranderingen op til?”. 
De ongeduldige thematieker is zich al gaan beraden met wat er verscheen op de website van de FIP 
Thematische Commissie (zie laatste TCNews op hun website).

Algemeen beschouwd zijn de verschillen met de 
vorige regels niet zo groot; een bestaande goede 
verzameling hoeft zeker niet overhoop gegooid te 
worden om in lijn te blijven met de nieuwe regels. 
De steeds actieve en attente thematieker zou toch 
zonder al te veel problemen tijdig met de nieuwe 
toestand vertrouwd moeten kunnen zijn. De 
nieuwe regels zijn ondertussen al een jaartje 
gekend, sinds de FIP-tentoonstelling in Bangkok. 
Daar zijn de nieuwe regels voorgelegd aan de 
aanwezigen en die hebben hun zegje kunnen 
doen. Een nieuwe verzameling of deze die zich 
nog in een "embryonaal" stadium bevindt heeft er 
natuurlijk alle belang bij van bij de start rekening te 
houden met deze regels en richtlijnen - zeker 
indien zij de ambitie hebben om ooit competitief 
tentoon te stellen.

Er worden binnen het gild van de thematische 
verzamelaars steeds meer stemmen hoorbaar met 
de bemerking als zou de thematische filatelie al 
even "duur" zijn als de andere disciplines. Deze 
stelling is terecht, maar gaat uiteraard enkel op als 
de hoogste onderscheidingen als doel gesteld 
worden. Indien men het hogerop zoekt, zal er toch 
naar beter en zeldzamer materiaal dienen gezocht 
te worden en wat waarschijnlijk inhoudt dat de 
nodige financiële inspanningen moeten geleverd 
worden. Dit is zo voor elke discipline, dus ook voor 
de thematische filatelie. Als vereniging, die er is 
voor al le thematische verzamelaars, wi l 
Themaphila toch de aandacht vestigen op het feit 
dat juist-onder-die-top behoren ook al een mooie 
prestatie mag genoemd worden en waar heel wat 
(meer) plezier mee kan beleefd worden. Maar 
laten we nu het financiële aspect van onze 
fantastische hobby even terzijde leggen en onze 
aandacht richten naar het bijvoeglijk naamwoord 
"thematisch". Hier zijn nog steeds volgens de 
huidige regels 50 punten (+ 5 punten voor de 
presentatie) te verdienen en die kosten op 
financieel vlak niets. Voorbeeld hoe het zeker niet moet - plan ‘schermen’

We hebben het hier over het "Plan" en de 
"Ontwikkeling". In deze rubrieken  legt de 
thematieker alle beschikbare kennis en creativiteit 
in de weegschaal. Hier wordt bewezen in hoeverre 
het gekozen onderwerp gekend is en moet de 
specialist zich duidelijk - niet oppervlakkig - 
manifesteren. Toch even op wijzen dat de filatelie 
het plan en de ontwikkeling moeten dragen. D.w.z. 
dat omgekeerd een prachtig plan en zijn uitwerking 
hiervan zonder de nodige filatelistische steun geen 
maximum van de punten oplevert. Bij het 
aandachtig bestuderen van meerdere inzendingen 
valt het soms op hoe men een verhaal wil vertellen 
zonder dat dit getoond wordt met de filatelistische 
stukken of postzegels. Het gemis van filatelistisch 
materiaal geeft blijk van onvoldoende en een 
oppervlakkige kennis van de behandelde materie. 
Weet dat een verzameling beoordeeld wordt op 
basis van wat er getoond wordt.

In deze bijdrage zullen we het hebben over het 
"Plan" en de "Planpagina" en de wijze waarop een 
en ander mijns inziens moet (of kan) benaderd en/
of geïnterpreteerd worden. Over het "Plan" en de 
'Planpagina" zeggen de F.I.P.-regels en -richtlijnen, 
in de toekomst één geheel, het volgende:
1. Het plan wordt opgesteld naar vrije keuze van 

de verzamelaar, in overeenstemming met zijn 
kennis en/of culturele en filatelistische 
achtergrond.

2. Het plan moet de structuur van de verzameling 
(= wat getoond wordt) duidelijk maken door 
middel van een weloverwogen indeling in 
hoofdstukken en onderverdelingen.

3. Het plan moet een helder en begrijpelijk inzicht 
verschaffen in alle essentiële aspecten van het 
behandelde thema.

4. Het plan dient alleen te bestaan uit thematische 
indelingen.

5. Uit het plan moet de kennis van de materie 
duidelijk naar voor komen. Het is een bewijs 
van de vakkennis van de verzamelaar.

6.Het aantal getoonde bladen van elk hoofdonderdeel 
van de inzending dient op de planpagina te worden 
vermeld. (Deze regel wordt echter steeds minder 
vereist. Sommigen vermelden de paginanummer 
i.p.v. de pagina-aantallen)

7.De titels van de hoofdstukken en de onderverdelingen 
zouden best verhalend zijn en vertellen wat er 
getoond zal worden en wat er zo bijzonder aan is. 

Het naar de eigen verzameling toe inter-
preteren van elk van bovengenoemde punten 
is een hele klus en voor velen de moeilijkste 
opgave bij de start van hun thematische 
verzameling. Het is in elk geval verkeerd deze 
richtlijnen op een te enge manier te inter-
preteren. Men loopt het gevaar dat bij de 
beoordeling de mening zou kunnen bestaan 
dat de inzender over een te beperkte kennis 
beschikt om het thema op de gepaste manier 
uit te werken. Spelregels zijn er om het spel in 
goede banen te leiden, het boeiende ligt hem 
in de creativiteit van de spelers.

De F.I.P.-richtlijnen geven nu ook aanwij-
zingen en criteria, of beter genoemd vereisten 
en verwezenlijkingen, voor de beoordeling van 
de inzendingen. Uit deze vereisten en 
verwezenlijkingen kunnen de inzenders 
eveneens hun profijt halen. Naar de jury toe 
wordt vermeld dat het plan zowel de directe 
relaties als de dwarsverbindingen, ontwik-
kelingen en bijzondere kenmerken van het 
thema moet omvatten; het plan dient m.a.w. 
alle aspecten van het thema in de ruimste zin 
te tonen. Verder wordt vermeld dat het plan 
meer dient te zijn dan enkel maar een 
eenvoudige inhoudsopgave. Het voorstellen 
van een origineel en creatief plan wordt als 
een eerste vereiste beschouwd voor een 
originele en creatieve ontwikkeling.

Het vermelden van meer gedetailleerde 
onderverdeling zoals bv 1.2.1 wordt steeds 
minder toegepast. Meer ervaren verza-
melaars proberen per blad een beknopt 
opschrift te formuleren. Voor een beter begrip 
wordt het getoonde op het blad zeer kort 
samengevat. Een meer gedetail leerde 
onderverdeling opnemen in je plan kan 
onevenwicht van de verzameling blootleggen 
en ook het plan eindeloos te lang maken wat 
dan weer de leesbaarheid en duidelijkheid in 
de weg staat.

De toepassing van alle hierboven aange-
haalde elementen op de eigen verzameling is 
een strikt persoonlijke aangelegenheid. Het op 
de gepaste wijze interpreteren van de van de 
door de F.I.P. uitgevaardigde regels is meer 
een kwestie van gezond verstand. 
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Onevenwichtig en onduidelijk - plan ‘Ontwikkeling luchtvaart tot 1914’

Uit wat vooraf gaat kan gesteld worden dat een 
plan niet "kort" of "lang" moet zijn (een verkeerde 
interpretatie van de hiervoor vermelde punten 7 en 
9 zou kunnen leiden naar een "kort" plan op de 
planpagina of een zeer onevenwichtig allegaartje). 
Te kort of te lang zijn subjectieve begrippen om toe 
te passen op het plan van een thematische 
verzameling. Wat wel belangrijk is: een plan moet 
logisch, juist en overzichtelijk zijn. Het vormt de 
basis van de verzameling, het geeft de richting aan 
in dewelke de verzamelaar het verhaal verder 
ontwikkelt. Aan hem om de boodschap met behulp 
van het plan op de planpagina klaar en duidelijk 
over te brengen.

Het is in de gegeven omstandigheden heel 
duidelijk dat de enige die een plan voor een 
thematische verzameling kan opmaken de 
verzamelaar zelf is. Het is de verzamelaar in 
kwestie (en niet de een of andere "specialist" of 
"betweter”) die zelf moet bepalen hoe en in welke 
richting het verhaal zal uitgewerkt worden.

Het is in de gegeven omstandigheden heel 
duidelijk dat de enige die een plan voor een 
thematische verzameling kan opmaken de 
verzamelaar zelf is. Het is de verzamelaar in 
kwestie (en niet de een of andere "specialist" of 
"betweter”) die zelf moet bepalen hoe en in welke 
richting het verhaal zal uitgewerkt worden.

Alvorens het plan op te maken dienen vooraf 
enkele belangrijke fazen doortopen te worden, nl.:

- Grondige studie van de materie die men wil 
behandelen.

- Grondige kennis van het beschikbare 
filatelistisch materiaal.

- Bepalen van de wijze waarop men het 
verhaal wil opbouwen.

- Kiezen van een gepaste (beschrijvende) 
titel die de richting weergeeft van het 
verhaal.

De volgende stap bestaat er in een (eerste) plan 
samen te stellen, eventueel met één of twee 
alternatieven. Zorg er voor dat elk hoofdstuk reeds 
een voldoende beschrijvende titel (geen droge 
opsommingen) krijgt. Na rijp beraad wordt een 
keuze gemaakt. Dit gebeurt eventueel na 
raadpleging van en bespreking met collega-
thematiekers, bijv. in de Kerngroepen van 
Themaphila.

Bij die besprekingen dient wel de verantwoording 
naar voor gebracht te worden (waarom werd het 
plan op die wijze opgemaakt, welk aspect van het 
thema wil men speciaal belichten, hoe zal het 
verhaal verder uitgebouwd worden, enz.). Hou er 
wel rekening mee dat de geraadpleegde collega’s 
hoogstwaarschijnlijk geen specialisten zijn in uw 
vak. Maar zij kunnen waarschijnlijk wel advies 
geven op vormelijk vlak vanuit hun ervaring met de 
thematische filatelie en de eigen algemene kennis. 
Verwacht vooral niet dat anderen een plan zullen 
maken voor uw verzameling.

Dat het "Plan" een belangrijk gegeven is in de 
thematische filatelie is geweten. Er werd ook heel 
wat over geschreven. Hierna volgt een korte 
bloemlezing.

Frans De Troyer, ooit oprichter van Themaphila en 
voorzitter van de FIP-commissie voor Thematische 
Filatelie, schreef i.v.m. het plan: "Het plan van de 
verzameling is enerzijds de samenvatting van de 
ontwikkeling van het thema, en anderzijds ook de 
begrenzing ervan. Vermits ons verstand volgens 
logische normen functioneert, zal het plan de 
krachtlijnen aanduiden langs de welke de verza-
meling moet opgebouwd worden en terzelfdertijd 
ook duidelijk de samenhang van de verscheidene 
onderdelen doen uitkomen. Het plan zal logisch zijn 
als de verschillende onderverdelingen volgens de 
aard van het onderwerp uit elkaar voortvloeien, 
zodanig dat ze een trapsgewijze ontwikkeling van 
het thema mogelijk maken."

In 1988 verscheen er 
van de hand van J.H. 
Siem, gewezen inter-
nationaal jurylid en 
Nederlands afgevaar-
d i g d e i n d e t h e -
matische commissie 
van de F.I.P., destijds 
lid van THEMAPHILA, 
een brochure han-
delend over het plan. 
Hierin leest men o.a.: 

"Daarnaast biedt het plan de toeschouwer 
(bezoeker, jurylid) de mogelijkheid tot een snelle 
oriëntatie omtrent de wijze waarop het thema wordt 
behandeld."
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Is dit een origineel plan? - plan “Let’s talk about wine (May we introduce you to…)”

Het "Handboek voor de Thematische Filatelie" 
verscheen in 1990. De auteur, W.E.J. van den 
Bold, gewezen voorzitter van de NVTF 
(Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie), internationaal jurylid en nog steeds lid 
van Themaphila, schrijft het als volgt: "In het 
plan geeft de inzender aan op welke wijze het 
thema behandeld zal worden. Door het plan te 
vergelijken met de inhoudsopgave voor een 
boek, wordt de bedoeling vaak opeens een 
stuk duidelijker. Het plan is een puntsgewijze 
systematische indeling in hoofdstukken, 
paragrafen en subparagrafen. Met een der-
gelijk plan worden de jury en het publiek aan 
de hand genomen en van begin tot eind door 
het thema geleid. Het plan geeft de rode draad 
aan die door de verzameling loopt."

Eveneens van dezelfde auteur verscheen in Thema, 
tijdschrift van de NVTF, in de periode 2004-2006 een 
10-tal artikelen in een reeks ‘Aspecten van de 
Thematische Filatelie’ over het Plan. Daar beklem-
toonde hij dat: “Een goed plan is als het ware de 
ruggengraat van de verzameling. Het zorgt er voor dat 
de gehele verzameling goed overeind blijft en niet 
gebukt gaat onder onvolkomenheden. Een goed plan 
geeft een geweldige steun bij de opzet van de rest van 
de collectie. En die rest omvat nogal wat bladen, 
namelijk het totale aantal bladen min de één of twee 
voor titel en plan. Het plan geeft de structuur van de 
verzameling aan. Als de structuur goed doordacht is, 
wordt de uitwerking veel gemakkelijker.” 

De hierboven aangehaalde teksten werden geschre-
ven lang voor het verschijnen van de laatste F.I.P.-
regels en richtlijnen, zij hebben niets van hun 
actualiteit verloren en de verkondigde stellingen 
kunnen vandaag zonder problemen toegepast worden.

De nieuwe F.I.P.-regels (die de bestaande richtlijnen 
zullen opnemen) zullen duidelijker en meer 
bevestigen wat vandaag gangbaar is. Originaliteit en 
een eigen interpretatie geven aan je plan - dat wordt 
warm verwelkomd. Een plan opgemaakt met de 
nodige aandacht en geduld en op basis van een 
stevige kennis van het thematische zowel als het 
filatelistische kan niet anders dan succesvol zijn. Best 
mogelijk dat bij verdere ontwikkeling van het thema 
na enige tijd een en ander moet aangepast of 
bijgewerkt worden; dat is nu eenmaal eigen aan een 
thematische verzameling die "leeft".

Internationaal jurylid Damian Läge 
verklaarde het als volgt: “In traditionele 
filatelie en postgeschiedenis begint 
men pas tentoon te stellen als men 
bijna volledig is. Thematische tentoon-
stellers beginnen al tentoon te stellen 
als men met een bepaald niveau een 
aantal kaders kan vullen. Het is dus 
normaal dat thematische verzame-
lingen leven en groeien naar een beter 
en hoger niveau.”

Plan van verzameling “Australasian Birdlife” (Damian Läge) - mijlpaal in geschiedenis van de thematische filatelie
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Is dit een origineel plan? - plan “Let’s talk about wine (May we introduce you to…)”
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ven lang voor het verschijnen van de laatste F.I.P.-
regels en richtlijnen, zij hebben niets van hun 
actualiteit verloren en de verkondigde stellingen 
kunnen vandaag zonder problemen toegepast worden.

De nieuwe F.I.P.-regels (die de bestaande richtlijnen 
zullen opnemen) zullen duidelijker en meer 
bevestigen wat vandaag gangbaar is. Originaliteit en 
een eigen interpretatie geven aan je plan - dat wordt 
warm verwelkomd. Een plan opgemaakt met de 
nodige aandacht en geduld en op basis van een 
stevige kennis van het thematische zowel als het 
filatelistische kan niet anders dan succesvol zijn. Best 
mogelijk dat bij verdere ontwikkeling van het thema 
na enige tijd een en ander moet aangepast of 
bijgewerkt worden; dat is nu eenmaal eigen aan een 
thematische verzameling die "leeft".

Internationaal jurylid Damian Läge 
verklaarde het als volgt: “In traditionele 
filatelie en postgeschiedenis begint 
men pas tentoon te stellen als men 
bijna volledig is. Thematische tentoon-
stellers beginnen al tentoon te stellen 
als men met een bepaald niveau een 
aantal kaders kan vullen. Het is dus 
normaal dat thematische verzame-
lingen leven en groeien naar een beter 
en hoger niveau.”
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