
DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: 
Van postzegel tot postale aanduiding (afl.  5)  
 
En postzegels in alle … maten (vormen). 
In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende soorten postzegels zijn: van 
permanente series tot bijslagzegels, die verplicht moesten worden bijgeplakt ten behoeve van sociale 
doelen. Maar postzegels zijn er niet alleen in verschillen soorten. Ook zien we een grote diversiteit in 
maten en vormen.  
 
Vormen 
Bij het ontwerpen van een postzegel bepaalt de ontwerper niet alleen wat er op de zegel komt maar 
ook de vorm van de zegel. De meeste postzegels in onze verzameling bestaan uit rechthoekige: 
staand (smalle zijde onder ) of liggend (brede zijde onder). De oorsprong van deze vorm zou zijn dat 
de eerste, niet geperforeerde, postzegels uit het vel geknipt moesten worden. Heel lang is dit de 
enige vorm gebleven waarin de postzegels zijn uitgegeven. Keuze voor staand of liggend was 
vaak het gevolg van de afbeelding. Landschappen komen op liggende zegels beter 
tot hun recht. Portretten, o.a. van staatshoofden, komen beter tot hun recht 
op staande rechthoeken. Een van de uitzonderingen waren de 
driehoekzegels uit Zuid Afrika. De postdirecteur had veel personeel 
dat kon lezen noch schrijven. Om het verschil tussen 
binnenlandse en buitenlandse post aan te 
geven, moest de laatste voorzien zijn van de 
aparte Kaapse driehoekzegels.  
Om postzegels netjes uit de vellen te halen werd al snel overgegaan op het perforeren van de 
postzegels. Samen met de beter wordende druktechnieken is het vandaag de dag mogelijk om 
postzegels in alle mogelijke vormen te drukken. Als het gaat om geperforeerde zegels, is het wel 
gewenst dat de zegels makkelijk uit het vel te scheuren blijven. Daar kunnen wel eens vraagtekens bij 
gezet worden. Soms worden zegels met deze vreemde vorm op een andere manier aangeboden: in 
velletje of blok. 
Hieronder enkele ‘afwijkende’ vormen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronde zegels van New 
Zealand (velletje en los), 
en van Bhutan 
(zelfklevend) 

Driehoekzegels en 
drukwijze 



En nog meer vreemde vormen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blokken (van vier) 
De meeste postzegels worden in grotere vellen gedrukt. Vaak bestaat een drukvel uit meerdere 

loketvellen (paar 
zegels tot soms 
200 zegels). Er zijn 
verzamelaars die 
hun verzameling 
opbouwen met 
blokjes van vier 
zegels. Bij 
voorkeur een 
hoekstuk en het 
liefst met 



velrandgegevens. En als het even kan op een gelopen stuk.  
 
Blokken en velletjes 
Eerder hebben we gezien dat vreemd gevormde postzegels, om problemen bij los scheuren aan het 
loket te voorkomen, gedrukt en verkocht worden in een blokje of velletje. In tegenstelling tot het 

blokje van vier hierboven betreft het hier een 
apart gedrukt blokje of velletje. Het verschil zou 
zijn of de perforatie ergens doorloopt tot de 
rand. Als de het mogelijk is, door de 
doorlopende perforatie, zegel(s)los te scheuren 
zonder de velrand te beschadigen zou het een 
velletje zijn, anders een blokje.  
 

 
De bekendste velletjes in ons land zijn de Kerst- en Kinderzegelvelletjes. Niet alleen in Nederland 
worden zegels in deze vorm uitgegeven, maar in nagenoeg alle landen ter wereld verschijnen 
dergelijke velletjes en blokken. De eerste Nederlandse Kerstzegels zijn voor de goede orde niet in een 
velletje, maar in een postzegelboekje uitgegeven. Maar daarover later meer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De poolzegel zit in een miniatuurblokje en is niet te 
verwijderen zonder de rand te scheuren. 

De Kinderzegels van 2001 kunnen via de perforatie uit het velletje gehaald worden. 



Strips 
Als verschillende zegels aan elkaar vastzitten, noemen we dit een strip. Dat kan zowel horizontaal als, 
in mindere mate, verticaal zijn. Het komt voor dat de zegels in een blokje een strip vormen, maar ook 
in gedrukte vellen kan het zijn dat de zegels een strip vormen. De samenhang tussen de zegels wordt 
door de ontwerper soms verstevigd door het zegelbeeld door te laten lopen over verschillende 

postzegels. 
 
Zegels waarin het zegelbeeld doorloopt noemen we ‘beelddoorlopers’. Zegels waarin sprake is van 
het doorlopen van kleur noemen we ‘kleurdoorlopers’.  Hier drie voorbeelden van doorlopers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keerdruk 

Soms worden zegels tegenover elkaar in het vel gedrukt. Als 
dit het geval is spreken we van een keerdruk of met een 
duurder woord ‘tête-bêche’. In de beginperiode van de 
postzegels gebeurde het wel eens dat drukclichés per 
ongeluk tegenover elkaar (kopstaand) geplaatst werden. 

Hier nog een 
voorbeeld van een 
velletje, i.c. een 
miniatuurvelletje. 



Hierdoor kwamen de middelste zegels tegenover elkaar te staan. Tegenwoordig wordt in 
keerdrukken 
gedrukt voor het 
 gebruik in post- 
zegelboekjes.    
 
 
 
 
 
 

 
 
Rolzegels 
Wanneer we spreken van rolzegels (Engels: coil stamps) bedoelen we zegels die vanaf een rol zijn 

verkocht. Dat kan gebeurd zijn via publieksautomaten. De 
postzegels werden in banen uit het vel gescheurd en aan de 
uiteinden aan elkaar geplakt. Daarna werden ze op een rol gedaan 
en in de automaat geplaatst. De zegels werden door middel van 
scherpe mesjes van elkaar gescheiden. Het kan gebeuren dat de 
zegel niet met de perforatielijn onder het mesje zat en er dus 
versnijdingen waren. Door het scheiden van de zegels middels de 
scherpe mesjes zouden de rolzegels die verkocht 
zijn via de publieksautomaten te herkennen zijn aan 
de scherp afgesneden tanding.  
Anders was het met de eerste rolzegels die via het 
loket verkocht werden. Deze moesten makkelijk van 
elkaar te scheiden zijn en de aan elkaar geplakte 
stroken scheurden op de vreemdste plaatsen. Om 
dat probleem op te lossen werd er een speciale 
tanding gebruikt. Van de perforatiemachine die de 
tanding aanbracht werden enkele pennen 
verwijderd. Hierdoor ontstond een tanding die enerzijds sterk 
genoeg was en anderzijds makkelijk te scheuren was: de 
roltanding.   
In de jaren 70 ging Nederland over tot het gebruik van rolzegels 
volgens het Zweedse systeem. De zegels waren aan twee zijden 
ongetand en aan de achterzijde voorzien van zogenaamde 

telnummers. Deze telnummers 
maakten het makkelijk voor de 
beambten om het aantal verkochte zegels eenvoudig te tellen. De 
nummers zijn op de gom gedrukt en na afweken van de rolzegels zijn deze 
vaak verdwenen. 

 
 



Perfins 
De laatste vorm waarin we zegels voorbij zien komen zijn de zegels met een perfin.  De gaatjes in de 
zegels zijn geen beschadiging maar initialen van een bedrijf ter voorkoming van diefstal (of privé 
gebruik) door personeel. Hoe? Postzegels zijn na de introductie lange tijd wettig betaalmiddel 
geweest. Niet alleen voor het vooraf betalen van de bezorging van je brief maar ook voor het betalen 
van je brood bij de bakker. En het was zelfs mogelijk om de postzegels bij het postkantoor weer om 
te wisselen tegen contant geld. Voor de meestal laag betaalde werknemers van bedrijven een leuke 
mogelijkheid om het salaris aan te vullen. Om dit tegen te gaan, vroegen, en kregen bedrijven 
toestemming om de postzegels te perforeren met initialen van het bedrijf of een logo. Lange tijd zijn 
deze perfins door verzamelaars gezien als beschadiging, maar heden ten dage gelden ze als een 
aanwinst in vooral thematische verzamelingen. 

 
 
 
Volgende keer kijken we naar een verschijningsvorm van postzegels die in een aparte soort of 
element worden ondergebracht: postzegelboekjes. 
 
Nico Helling 

Achtereenvolgens perfin van Zündapp (Duitsland), official perfin (SO) en perfin in vorm van logo. 


