
Postzegelgereedschap (1) – De pincet 
 

Een van de bekendste en meest gebruikte postzegelgereedschappen is de pincet. Met de 

pincet pak je de postzegels op, waardoor je dat niet met je vingers hoeft te doen. 

Daardoor komt er geen vuiligheid, zweet of vet op de postzegel. Ook wordt de gomlaag 

niet aangetast en de tanding niet beschadigd. Je houdt met een pincet je postzegels 

onbeschadigd en schoon. Vergeet niet, dat je bij je zoektochten andermans postzegels 

moet pakken en die wil zijn zegels ook graag onaangetast. 
 

De postzegelpincet is er in verschillende uitvoeringen. Allereerst de lengte. De meest 

voorkomende pincetten zijn zo’n 12 cm lang. Er zijn er echter ook van 15 cm lang. Met 

een wat langere pincet kun je wat makkelijker hele series of een blok te pakken nemen 

of een zegel onder uit een zakje pakken. 
 

Dan de vorm. De pincet kan aan het 

uiteinde spits, rond, lepel of schep zijn. Zie 

de plaatjes. De een is erg handig met een 

spitse pincet, maar een ander is bang, dat 

hij met die punt de postzegels beschadigt. 

Een derde werkt het liefst met een lepel, 

een vierde met een schepmodel. 

Er zijn twee soorten krommingen: een 

rechte pincet en een gebogen pincet. Bij de 

gebogen pincet is het onderste deel wat 

naar voren gebogen. Met een gebogen 

pincet houd je je hand meer verticaal, met 

een rechte pincet meer horizontaal. 
 

Als vierde het materiaal. Er zijn vernikkelde en roestvrijstalen pincetten. Gebruik 

roestvrijstaal als de pincet veel met water in aanraking komt, bijvoorbeeld als je de 

pincet regelmatig schoon wast of hem bij het afweken gebruikt. 
 

En als laatste de kleur. Vernikkelde pincetten komen het 

meest voor, maar daarnaast zijn er ook verguld en in het 

rood, zwart en blauw. 
 

Maar uiteraard ook de prijs verschilt. Dat hangt af van het 

merk, maar ook van de hier boven genoemde kenmerken. Winkelprijzen variëren tussen 

€ 3.20 en € 14.20. 
 

Welke pincet moet je nu hebben? Dat is echt een persoonlijke keus. Welke pincet vind je 

zelf het fijnst om mee te werken, daar gaat het eigenlijk om. Als je een pincet wilt 

aanschaffen, neem dan een stockboekje met wat zegels mee naar de handelaar. Probeer 

dan een paar pincetten uit door er mee te werken. Neem daar rustig de tijd voor. 

Bedenk, dat de pincet het meest gebruikte gereedschap is van een echte 

postzegelverzamelaar. De meeste verzamelaars stoppen hun geld het liefst in postzegels, 

maar goed gereedschap is belangrijk bij het uitvoeren van je hobby. 
 

Let bij aankoop er ook op, dat een pincet genoeg veert. Je hebt van die slappe pincetten, 

waar je nauwelijks een postzegel mee kunt oppakken. 

 

 

Figuur 1. Pincetvormen 

Figuur 2. Pincetkrommingen 

 

Figuur 3. Voorbeeld 
van een pincetkleur 



Een pincet is net als een leesbril. Als je hem nodig hebt, is hij niet binnen handbereik. Ik 

heb dan ook meerdere pincetten in huis. 
 

Voor munten bestaan trouwens speciale 

pincetten. Die zijn voorzien van een 

kunststoflaag om de pootjes om de munt niet te 

beschadigen. 
 

En tenslotte nog even dit. Eigenlijk is een pincet een ontzettend handig stuk gereedschap 

en dus ook bij andere werkzaamheden inzetbaar. Ik vis er dingen mee uit etuis, gebruik 

hem als schroevendraaier bij albums met schroeven, is hij hulp bij het vasthouden bij het 

lijmen van hele kleine dingen, enz., enz. Eigenlijk is dat niet goed. Er komen braampjes 

aan de pincet, lijmresten, pincetten worden verbogen of de vering gaat eruit. Je kunt de 

pincet er wel voor gebruiken, als je voor je postzegels dan een andere pincet gebruikt. 

 

Stampie 

Ton van der Wurff 

 

Figuur 4. Pincet voor munten 


