De redactie leest zo nu en dan ook
andere Verenigingsbladen. Meestal
met veel over de eigen bijeenkomsten
van de Verenigingen, of leuke artikeltjes.
D i t keer viel mijn oog op een berichtje
in de Sleutelpost, het blad van de
Leidsche Vereniging van Postzegelverzamelaars. En het trok daarom zo
m i j n aandacht, omdat juist de avond
ervoor, in onze Algemene Ledenvergadering van 7 januari, gepolst was
hoe de leden denken over een vervolg
met de uitgifte van persoonlijke postzegels van Noviopost, zij het in gewijzigde v o r m (zie daarover elders in dit
blad).
Tijdens die vergadering bleek een
overgrote meerderheid voorstander
(of in elk geval geen tegenstander) te
zijn van die uitgiften, zeker als dat niet
op de begroting van de vereniging zal
drukken.

En wat stond er nu in de Sleutelpost?
Dat de uitgifte van h u n Cleveringa—
postzegel zo'n enorm succes is. De
postzegel is uitgegeven ter gelegenheid van de zeventigste Cleveringarede op 26 november 2010. Prof. R.P.
Cleveringa w o r d t in Leiden nog elk
jaar herdacht vanwege zijn moedige
protestrede in 1940, toen zijn joodse
collega Meijers w e r d ontslagen. D i t
feit w o r d t in Leiden al sedert het einde
van de Duitse bezetting jaarlijks herdacht.

De verkoop van de zegel loopt goed,
er is zelfs een tweede d r u k , met waar-

deaanduiding 1, gemaakt. Ziedaar een
vereniging die ook positief staat ten
opzicht van de nieuwe ontwikkelingen.
Zo ook de 's-Hertogenbossche Filatelisten Vereniging. Daar werden tijdens
de manifestatie "Hertogpost" in mei
2010, al dan niet in samenwerking met
andere Bossche verenigingen, een
groot aantal "persoonlijke postzegelvelletjes" uitgegeven 1). En in h u n
vergadering van 28 oktober 2010 2)
roept voorzitter Peter Teurlings: "We
zijn volgend jaar weer de eerste",
daarbij doelend op de eerste emissie
van T N T Post met klasse 1 zegel en een
afbeelding van de Sint Jan. (tekst bij
afbeelding hieronder).
Maar niet overal oordeelt men zo positief. En ofschoon de geluiden van
onze Koninklijke Bond ook wijze in de
richting dat men deze ontwikkeling
beschouwt als een nieuwe stimulans
voor onze hobby, zijn er ook "tegenstanders". Zo lucht Hans Stoelinga, in
Grunopost van oktober/november
2010 zijn hart onder het motto: "Liever
een filatelist dan een filantroop". En
daarbij doelt hij op al die TNT-uitgaven waarbij de postzegel niet meer het
gebruiksvoorwerp is met een geschiedenis, maar een ding dat je koopt bij
T N T of Collect Club, en dat zij de enigen zijn die hier garen bij spinnen. Zijn
opsomming luidt: het postzegelmapje,
het prestigeboekje, het postzegelboekje, themaboeken, M o o i Nederland,
Grenzeloos, Nostalgie, Donald Duck
en tenslotte nog de Vuurtoren van
€ 7,00.
Ieder mag er het zijne van denken,
maar een kern van waarheid zit toch
w e l in de conclusie dat deze ("bijzondere") postzegels in de regel niet gemaakt worden om post te verzenden.
En dat geldt uiteraard ook voor de
(niet door T N T uitgegeven, maar w e l
door h u n vervaardigde) persoonlijke
postzegels. Daarbij zal ook nauwelijks
van een tegenprestatie sprake zijn,
maar w o r d t er w e l flink aan verdiend.
Ik w i l nog een eigen ervaring met u
delen, die zich afspeelde aan een
TNT-balie in een boekwinkel. Ik w i l d e
aan een bevriend filatelist een aangetekende brief sturen met de Vuurtoren
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De eerste door TNT in 2011 uitgegeven persoonlijke postzegel was die van de St.Jans-kathedraal in
Den Bosch. We zien hier dat niet alleen de persoonlijke postzegels op particulier initiatief zo genoemd
worden, ook TNT post geeft persoonlijke postzegels
uit. Uit de toelichting hierop staat in de Speciale
NVPH-catalogus te lezen: Persoonlijke postzegels
zijn postzegels met een door TNT-post vastgesteld
frame met waardeaanduiding. Wanneer deze postzegels tegen nominale waarde algemeen verkrijgbaar zijn, worden ze opgenomen in de catalogus.
Hierdoor bestaat er dus een onderscheid met de
PP-zegels die op bestelling zijn vervaardigd; deze
worden niet door de NVPH gecatalogiseerd.

postzegel van 7 euro. Wie schetst m i j n
verbazing toen de beambte (heet zo
iemand eigenlijk nog zo??) mij toevertrouwde dat die zegel daarvoor niet
geldig was. N o u u weer !
Ik sluit af met een, voor sommigen van
u, misschien bemoedigend w o o r d ,
weer afkomstig uit de Bossche Club.
Van de voorzitter: "Catalogus persoonlijke postzegels. Er ligt al een tijd de vraag
of er een catalogus samengesteld kan worden met zoveel mogelijk bekende afbeeldingen. TNT Post zal het komend jaar (2011)
zich buigen over deze functie en de wettelijke eisen die hiermee samenhangen. TNT
Post houdt zich aanbevolen voor suggesties om deze bibliotheek zo functioneel
mogelijk in te richten, rekening houdend
met de wensen van de gebruikers". Tot
zover dit citaat.
Het lijkt me nog wat vroeg voor een
aprilgrap, of w i l men een zoethoudertje voorhouden om verzamelaars aan
het lijntje te houden?
Vergeef me m i j n cynisme, maar ik
moest het toch even k w i j t .
Jos M . A . G . Stroom.
1) Zie Filatelie, mei 2010, blz. 360-361.
2) Hertogpost, 22e jaargang nr. 10,
november 2010, blz.5.

