
Wat bepaalt de conditie, en dus de waarde, van zegels? (9)

Na een kort uitstapje over het hoe en waarom van Perfins nu weer verder met bekijken van 
de diverse criteria die de kwaliteit van de zegels bepalen. Nadat de postzegel algemeen 
aanvaard was als vooruitbetaling van de postbezorging, kwam een ander probleem om de 
hoek kijken, nl. hergebruik van postzegels door afweken van brieven. Om dit tegen te gaan zijn 
er verschillende oplossingen. Meest bekend zijn de zogenaamde vernietigingsstempels. Maar 
er is ook een andere methode….  

Vervagen of langzaam verdwijnen van de kleuren 
Een van de redenen waarom de firma De La Rue zijn belangrijke positie in de post-
zegelproductie in het Britse Rijk aan het begin van de vorige eeuw kon behouden, was de 
beveiliging door hun vluchtige inkten. In 1883 en 1884 experimenteerden zij met het drukken 
van postzegels met behulp van vluchtige inkten: de ‘Lila & Groene Issue’. Dit waren vrij 
eenvoudig ontwerpen: lage waarden in lila en hoge waarden in  groen, want dat waren de 
enige beschikbare kleuren. Zij slaagden in hun doel, van relatief weinig van de postzegels 
overleefden de kleuren wanneer zij werden afgeweekt. Zoals je je voor kunt stellen waren deze 
postzegels niet geliefd bij het publiek.
De groene inkt die zij gebruikten, werd, opgelost in water, een bleke geelgroen.

Dezelfde inkt werd gebruikt voor de productie van veel koloniale midden- en hoge waarden, 
zoals de Maleisische Staten ‘olifanten’. Afhankelijk van de verkleuring kan de waarde van de 
postzegels tot een vijfde of een tiende van de catalogusprijs dalen.
Andere verkleuringen zijn : paars en violet kunnen gemakkelijk vervagen naar grijs. 
Wie denkt dat alleen in Groot Brittannië en koloniën werd geëxperimenteerd met loslatende 
kleuren, moet de NVPH catalogus maar eens nader bestuderen. Ook diverse zegel(serie)s van 
Nederlands overzeese gebieden zijn geproduceerd met dergelijke loslatende kleuren. 
Van Nederlands Indië kennen we de series:

Groot Brittannië groen en geelgroen Maleisië (olifantZ) groen en geelgroen



(In de catalogus staat vermeld dat bij zegels met loslatende kleurstof voorzichtigheid in acht 
moet worden genomen bij afweken. Bij de zegel uit 1933 (NVPH 180) wordt zelfs gemeld dat bij 
de minste aanraking met water de kleur verdwijnt.)   
De tweede oplage van de Prins Willem I zegel uit 1933 zou te herkennen zijn aan de glanzende 
voorzijde.

Ook bij andere overzeese gebieden komen we zegels met loslatende kleur(stof) tegen. De 
catalogus volgend treffen we zegels aan bij Curacao: 1915-1931 de NVPH nummers 44 tot en 
met 56.
Volgend gebied is Suriname: 1913-1931 NVPH nummers 69 tot en met 86 en 1915-1926 NVPH 
nummers 87 tot en met 99.

Verkleuring door afweken is niet alleen een probleem voor de middels hoogdruk door De La 
Rue gedrukte postzegels. Hoewel algemeen wordt erkend dat (raster)diepdruk inkten stabieler 
zijn, zijn er ook hier voorbeelden van postzegels die vatbaar 
zijn voor afweken, een aantal van de Rhodesische ‘dubbele 
koppen’ bijvoorbeeld.
Kleurverandering ontstaat natuurlijk niet alleen door 
onderdompeling in water. Zonlicht kan soms een zeer 
significant effect hebben en serieus verschoten postzegels 
moeten worden bekeken op dezelfde manier als door 
afweking verkleurde postzegels. Meer voorkomende 
postzegels zijn ‘vrijwel waardeloos’, zeldzamere 
daarentegen krijgen nog een waardering tot een vijfde van 
de catalogus, op voorwaarde dat de verkleuring niet te 
serieus is.
Soms zorgen chemische veranderingen in de postzegels voor drastische veranderen van de 
kleur. Deze postzegels worden “wisselaars” genoemd. Geel en oranje inkten zijn zeer gevoelig 
voor oxidatie en veranderen in bruin.

De bruinachtige kleurvlekken, aangetroffen op vele postzegels die zijn opgeslagen in vochtige 
omstandigheden ( met name in de tropen), zal ook een vermindering van de waarde van een 
postzegel tot gevolg hebben. De mate van waardereductie is 
weer afhankelijk van de omvang van de verkleuring (roest) en 
de waarde van de postzegel in prima conditie.
Een kleine bruine vlek in het midden van een postzegels die 
niet kan worden gezien op de voorkant  zou een anders prima 
Koning George VI postzegel met ongeveer de helft catalogus 
verminderen, of een kwart van de catalogusprijs van een 
goede zegel. Om dit soort verkleuringen tegen te gaan, werden 
postzegels naar tropische gebieden verstuurd zonder gom en ter plaatse van gom voorzien. 
Voorbeeld hiervan is de verzending van een deel van de oplage van de zegels uit 1913-1926 
van Suriname (NVPH 100,101 en 103).  

van (oritineel) geel
naar bruine verkleuring



Meer gangbare en makkelijk verkrijgbare postzegels met 
dergelijke plekken zijn vrijwel waardeloos. Het beste is 
eigenlijk om zegels met uitgebreide en ontsierende bruine 
vlekken te verwijderen. Vooral omdat de fout kan migreren 
naar andere postzegels. Of de bruine vlekken, roest, moeten 
te verwijderen zijn voordat dergelijke zegels in de albums 
verdwijnen. Het is mogelijk om met Erni A en B, van Lindner, 
de plekken te verwijderen. Lukt het dan kunnen de zegels 
alsnog opgenomen worden in de collectie anders rest er maar 
een ding… afscheid nemen.  

Als kleuren van postzegels belangrijk zijn, kan de verlichting van de werkruimte een enorm 
verschil maken. Uiteraard moet de werkruimte goed verlicht zijn maar ook de aard van de 
verlichting is belangrijk. Natuurlijk licht (bv. zon) is vol spectrum en consistent, maar natuurlijk 
licht is vaak niet beschikbaar. Vermijd, indien mogelijk, TL-verlichting, omdat tinten moeilijk te 
onderscheiden kunnen zijn. Gebruik een goede ouderwetse zwanenhals bureaulamp met een 
60 watt gloeilamp. Er is een merk op de markt, genaamd een Ott-Lite lamp, die beweert het 
natuurlijke licht te reproduceren. Veel mensen zweren bij deze technologie, niet alleen bij het 
verza- melen van postzegels, maar ook in andere gebieden waar nauwkeurig kleurenonder- 
scheid van belang is.
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