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Teleurgesteld
Onlangs was ik op een kleine,
doorgaans gezellige Verzamel-
beurs. Als standhouder probeerde
ik daar mijn dubbele zegels te ver-
kopen. Tot elf uur geen of nauwe-
lijks publiek en dan thuiskomen en
nog geen € 50,- meer naar huis
nemen! Er was op deze Verzamel-
beurs meer handel tussen de ver-
schillende standhouders onderling
dan dat er handel gedaan werd met
bezoekers. Zat hem dit in het mooie
weer of is de maand september
geen goede "postzegel"-maand?
Ook op de eerste ruilavond van het
nieuwe seizoen was het niet druk.
Nu waren er wel enkele afmeldin-
gen, maar toch vraag je je als be-
stuur wel af waar dat aan ligt.
Het andere fenomeen, Markt-
plaats, waar ik persoonlijk best
nogal eens postzegels op kwijt-
raakte, ligt ook helemaal op zijn gat.
Het laatste half jaar ben ik nauwe-
lijks postzegels kwijtgeraakt via
Marktplaats. En dan het andere
fenomeen Catawiki. Daar kun je
best mooie kavels tegenkomen en
dan denk je laat ik daar ook eens
op bieden. Dan komt het. Als de
veiling bijna is afgelopen zijn er
toch nog een aantal slimmerikken
die er nog iets gaan bijbieden. Ze
stellen hun hoogste limiet in en dan
zie je de laatste minuten de prijzen
omhoog vliegen. Er zijn dan ver-
schillende kavels die in mijn ogen
ver overboden worden. De aardig-
heid raakt dan bij mij snel over als
je al een paar keer meegeboden
hebt en je hebt uiteindelijk niets.
Dan toch maar ouderwets bij de

bekende handelaren je materiaal
kopen. Maar ook daar is het soms
teleurstellend. Sommige kilowaar
zit nauwelijks nieuw materiaal en
veel landen hebben zulke goede
plakzegels dat je die er met was-
benzine moet afweken.
Het is wel een feit dat je kunt zien
dat er nauwelijks "nieuwe" verza-
melaars bijkomen. De doorgewin-
terde verzamelaar heeft al heel
veel zegels en is bezig om "gaatjes"
te vullen.
Het is eigenlijk, vanuit de verzame-
laar gezien, niet voor te stellen dat
er niet meer verzamelaars bijko-
men. Veel mensen hebben toch
wel een hobby? Of zijn veel men-
sen liever bezig om via het wereld
wijde web naar dingen te kijken of
dingetjes te digitaliseren, spelletjes
te spelen op de computer, te daten,
te facebooken, te skypen of wat je
allemaar nog meer kan doen.
Toch blijk ik zeggen dat het verza-
melen leuk is en blijft. Iedere keer
kom je weer verrassende dingen
tegen waarvan je het bestaan niet
afweet. Zo is één van u aan het
uitzoeken of bepaalde Russische
staten nu in Europa of Azie thuis
horen, wat dan kan hij dat in een
catalogus zijn zegels weer terug-
vinden en van ontbrekende  zegels
een manco-lijstje maken.
Laten we maar niet bij de pakken
neer gaan zitten en gewoon lekker
gaan postzegelen in plaats te zitten
doemdenken. Veel leesplezier ge-
wenst.
Arie Versluis

10 oktober 2013
Ruilavond in gebouw Maranatha,
J.A. Burgersstraat 1 in Leerdam.
Op deze avond is Johan Wester-
veld aanwezig.
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VS, permanente
postzegels
Hoewel een New Yorks particulier
postbedrijf al een postzegel had in
1842 en postmeesters in 1845 het
recht kregen om hun eigen postze-
gels uit te geven, kwam de US Post
Office pas in 1847 met postzegels
voor de hele natie. Postzegels van
5c en 10c waren toen voldoende.
Er stonden afbeeldingen op van
Benjamin Franklin, de Postmaster
General van de VS en George
Washington, de “Vader van zijn
land”. Sinds die tijd draagt elke
permanente serie een portret van
George Washington, en ook daar-
na is hij meestal in de buurt. Ben-
jamin Franklin was tot 1970-1974
vertegenwoordigd in elke serie.
Dode presidenten
Thomas Jefferson, de derde presi-
dent, was ook de derde man op
Amerikaanse postzegels. Hij stond

Amerika (deel 2)
In de tweede aflevering over Amerika komt de Verenigde Staten aan
bod. Echter hier heeft de schrijver Dr. James Mackay zoveel over te
schrijven dat hij dat in zijn boekwerk opgedeeld heeft in 4 afzonderlij-
ke hoofdstukken: permanente postzegels, herinneringszegels en
speciale uitgiften, bezittingen Territoria van de VS en de mandaatge-
bieden van de VS in de Stille Zuidzee. Blijkbaar is Dr. James Mackay
zo bezeten van de indianen dat hij naast de 4 genoemde hoofdstuk
er nog een extra hoofdstuk aan heeft toegevoegd over de Indianen.
In deze aflevering wordt ingegaan op de Permanente postzegels van
de VS.

Boven: George Washinton op de "Penny
Black" van de VS, de postzegel van 10c uit
1847, gebaseerd op een portret vdoor Gilbert
Stuart.

op de zegel van 5c uit 1856 maar
in de serie uit 1860-1861 moest hij
Franklin naast zich dulden op twee
waarden en Washington op de
overige vijf. De noodzaak voor een
postzegel van 2c in 1863, voor lo-
kale brieven, leidde tot het toelaten
van Andrew Jackson op één van
de vreemdste Amerikaanse post-
zegels ooit. Het portret lijkt wel over
de randen heen te vloeien [2]. In
1855 werd er een grijsblauwe zegel
van 15c aan toegevoegd met een
portret van Abraham Lincoln, een
paar maanden voordat hij werd
vermoord [1].
Uitbreiding
Franklin [3], Washington en Lincoln
stonden op de serie uit 1869 waar-
op voor het eerst ook andere mo-
tieven stonden [4], bijvoorbeeld
pogingen om historische schilderij-
en van de landing van Columbus
(15c) en de Verklaring van onaf-
hankelijkheid (24c) te reproduce-
ren. Deze nieuwigheid duurde
maar een jaar; men ging snel terug
naar de portretten, met afbeeldin-
gen van de politici Edwin Stanton
en Henry Clay, Daniel Webster,
generaal Winfield Scott, de lexico-
graaf Alexander Hamilton en com-
mandeur Perry.
De opkomst van de fotografie
Alle postzegels uit 1860 gaven
profielen te zien als klassieke bus-
tes, maar in 1875 werd er een
postzegel van 5c aan de serie toe-
gevoegd met een portret van gene-
raal Zachary Taylor van een dagu-
erreotype. James Garfield, die in
het jaar daarvoor was vermoord,
was het onderwerp op een postze-
gel van 5c in 1882, ook afgeleid van
een foto. Daarna verdween het

klassieke profiel gaandeweg. In de
serie uit 1890 waren alleen de drie
laagste waarden (1 - 3c) met
Franklin, Washington [5] en Jack-
son [6] en de twee hoogste waar-
den met Jefferson (30c) en Perry
(90c) in die stijl. De zes middelste
waarden (4 - 15c) waren op foto’s
gebaseerd. De enige nieuwkomers
in deze reeks waren Ulysses Grant
[7] en generaal Sherman op de
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Boven: Afbeeldingen van Washington en
Jackson werden hergebruikt op een ruivormige
zegel van 5$ in de jaren '90.

zegels van 5c en 8c. In 1894 – 1895
werden de ontwerpen aangepast
en werden de vierde president,
James Madison ($2) en de jurist
John Marhall ($5) toegevoegd. Hun
portretten waren gebaseerd op
olieverfschilderijen. Het ontwerp
voor een nieuwe permanente serie
in de volgende eeuw was een stap
terug. De portretten stonden in
nogal overladen lijsten [8]. Als u
goed kijkt, ziet u naast Franklin op
de 1c allegorische figuren met
brandende gloeilampen. Tot de
nieuwkomers behoorden admiraal
Farragut, held uit de Spaans-Ame-
rikaanse oorlog en Martha Was-
hington, de eerste vrouw [9].
Belangrijke Amerikanen
In de serie uit 1954 – 1965 blijven
overleden presidenten domineren
[13 – 14] maar tot de nieuwkomers
behoren generaal Pershing [15],
Paul Revere [16] en Robert E. Lee.
Sinds die tijd gaat het bergafwaarts
met de presidenten. In latere series
kwamen wel Kenney (1967) en
Eisenhower (1970) voor maar toen
was het thema al “Prominente
Amerikanen” (1965 – 1981) [17 –
19], Great Americans (1980 –
1981) [20 – 22] en de huidige serie
beroemdheden die startte in 2000
[23 – 24].
Sinds mei 1978 geeft de US Post
Office postzegels zonder waardaan-
duiding uit als het nationaal postta-
rief wordt verhoogd om een even-
tueel tekort aan postzegels met de
nieuwe waarde op te vangen. De
eerste vertoonden een gestileerde
adelaar en de letters A – D voor de
tariefgroep (tot 1985) maar latere
voorbeelden hadden afzonderlijke

motieven waarvan de eerste letter
dezelfde code volgde.
Zo kreeg de verhoging naar 25c in
1988 een postzegel met “Earth”.
Toen het tarief in 1991 naar 29c
ging, was er een “Flower” met een
extra postzegel waarop de tekst
stond: “Deze postzegel is samen
met een zegel van 25c voldoende
voor tariefgroep F.

Goed om te
weten
Contributie senioren
Het verenigingsjaar loopt van 1
januari tot 31 december. Het lid-
maatschap kost € 38,- per jaar
(2013). De betaling moet plaats-
vinden voor 1 februari van het
lopende verenigingsjaar. Betaalt
u tussen 1 februari en 1 mei dan
wordt er € 1,10 incassokosten in
rekening gebracht, daarna wor-
den de extra kosten € 2,20. Het
postbanknummer van onze af-
deling is 388956 t.n.v. Postze-
gelvereniging "Leerdam en om-
streken", Leerdam. Via een be-
richtje in het mededelingen-
blaadje krijgt u het verzoek om
het bedrag zelf over te maken.

Contributie jeugd
Voor inschrijving moet € 1,00
betaald worden, daarna betaalt
men € 5,00 per jaar.

Rondzendingen
Het geld voor de rondzendingen
moet overgemaakt worden op
nummer 3641252 (ING-bank), t.
n.v. Beheerder rondzendverkeer
NVPV.

Filatelieloket
In Leerdam is geen filatelieloket.
Voor nieuwe uitgiften kunt u te-
recht op de ruilavond van onze
vereniging of rechtstreeks bij
Dhr. Mol.

Catalogi, tijdschriften e.d.
Oude catalogi, tijdschriften, een
Signoscope en UV-lamp worden
op tafels in Maranatha gelegd.
Op de ruilavond zelf kunt u daar
gebruik van maken. Dit materi-
aal blijft in Maranatha en mag
niet meegenomen worden.

Allerlei
Zoekt u iets of heeft u iets aan te
bieden, maak dan gebruik van de
rubriek "Vraag en Aanbod". Ook
copy voor één van de volgende
nummers is van harte welkom op
het secretariaat.
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Postex Nieuws 23 augustus 2013
Dit jaar de 15e editie van Postex. Postex wordt gehouden in de grote, goed verlichte en royaal ingerichte zaal
van de Americahal te Apeldoorn op 18, 19 en 20 oktober, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en
zondag van 10:00 tot 16:00 uur.
PostNL
PostNL is aanwezig met een verkoopstand waar u de nieuwste postzegeluitgiften van Nederland en de wat
oudere kunt kopen.
Handelaren
Ongeveer 50 handelarenstands zijn aanwezig met een breed scala aan filatelistische producten. Ook zijn er
een aantal buitenlandse handelaren uit Australië, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.
Gespecialiseerde verenigingen
Tijdens Postex 2013 vieren zeven gespecialiseerde verenigingen: Filatelisten Vereniging Dai Nippon, Filate-
listenvereniging Gabriel, Nederlandse Filatelistischevereniging Scandinavië, Studiegroep Zuidwest Pacific,
Het Baltische Gebied, Maxima Filatelie en de Filatelistische Vereniging Zuidelijk-Afrika een jubileum. De
Vliegende Hollander organiseert de 52ste Dag van de Aerofilatelie met een luchtposttentoonstelling over de
"Luchtpost van en naar Australië en Nieuw-Zeeland".
Tentoonstelling
Dit jaar zijn er bijna achthonderd tentoonstellingskaders te bewonderen, waaronder veel kaders van de jubi-
lerende verenigingen. In de wedstrijdklasse doen inzenders mee in alle klassen.
Gratis en goedkope postzegels
De NVPV organiseert een grote dubbeltjeshoek.
KNBF
De KNBF is aanwezig met het Audio Visueel Centrum. Dagelijks zijn er presentaties van dia lezingen en
dvd-presentaties. Ook zijn er keurmeesters aanwezig die u kunnen informeren over het keuren van postzegels.
Jeugd
Voor de jeugdige postzegelverzamelaars biedt Postex, met JFN ondersteuning, een scala aan mogelijkheden.
Er zijn spellen, snuffelboeken en -dozen, er is een speurtocht naar postzegels en filatelistische vraagstukken,
er loopt een clown rond en nog veel meer. JFN laat o.a. zien hoe je postzegels moet afweken, je verzameling
kunt opbouwen en bladen kunt maken voor je collectie.
Meer
Het Maandblad Filatelie is aanwezig met een promotiestand, u kunt hier een individueel abonnement op het
blad afsluiten. Op vrijdagmiddag wordt bekend gemaakt welk verenigingsblad het afgelopen jaar als het beste
blad is beoordeeld door de vakjury van het Maandblad. De Filateliebeurs en Amazing Filafair vragen
aandacht voor hun beurzen in 2014, Het Belgische blad De Postzegel is aanwezig met hun postzegelblad.
In de promotiestand van de veilingsite Delcampe wordt gedemonstreerd hoe de Delcampe website werkt. De
Duitse Bond van postzegelverzamelaars zal aanwezig zijn met haar keuringsdienst.

Tijdens Postex is er een bijzondere tentoonstelling van het Mobiel
Grafisch Museum met een presentatie over het drukproces op oude
machines. In de Crea Doe hoek wordt dit jaar weer aandacht geschon-
ken aan de creativiteit van mensen die op een andere manier met (be-
schadigde) postzegels bezig zijn dan de gebruikelijke verzamelaar.
Meer uitgebreide informatie kunt u vinden in het Postex-nummer van
Filatelie in oktober en op www.postex.nl. In de Nieuwsrubriek van de
website vind u steeds het laatste nieuws.
Voor specifieke vragen over Postex kunt u mailen met aartvsoest@gmail.
com

Pagina 4



Deze maand
Emissies Nederland (3)
In januari en februari heeft u de
emissies van het eerste halfjaar
voorgeschoteld gekregen. Deze
keer de laatste emissies van
2013.
12 augustus 2013
125 jaar Kon. Ned. Zwembond
(KNZB)
Op het postzzegelvel 125 jaar
Koninklijke Nederlandse Zwem-
bond staan afbeeldingen van
mensen die voor hun plezier of
als sporter zwemmen. Het is een
velletje met 10 verschillende
postzegels (gegomd) met de
waarde 1.
Grenzeloos Nederland-Belgie
Een postzegelvel met daarin 6
verschillende postzegels (3 the-
ma’s gegomd). Het eerste gaat
over Kunst, het tweede over Ar-
chitectuur en het derde vel over
Literatuur. De waarde is 1 We-
reld.
9 september 2013
Da's toch een kaart waard!
Een postzegelvel met 3 gelijke
postzegel (gegomd).
100 jaar Vredespaleis
Een postzegelvel met 10 ver-
schillende postzegels (gegomd).
18 oktober 2013
Dag van de Postzegel
Een postzegelvel met 10 gelijke
postzegels (gegomd).
4 november 2013
Kinderpostzegels
Een postzegelvel met 6 verschil-
lende postzegels met bijslag
(gegomd).
19 november 2013
Decemberzegels 2013
Een postzegelvel met 20 ver-
schillende en zelfklevende post-
zegels.  
30 november 2013
Perm. postzegels koning Willem-
Alexander
Het is nog niet bekend hoe de
zegel eruit komt te zien en welke
waarden.
200 jaar Koninkrijk
Een postzegelvel met 10 postze-
gels waarvan 2 verschillend (ge-
gomd).

Het mooiste van postzegels
De prestigeboekjes van PostNL 
geven een verrassende verdieping 
van de postzegelthema’s. Het boekje 
van de buitenplaatsen uit de serie 
Mooi Nederland informeert u over de 
prachtige tuincomplexen van deze 
buitenplaatsen. Of het boekje van de 
Rundveerassen, dat achtergronden 
belicht van het wel zeer bijzondere 

ontwerpproces van deze serie. Kortom, 
een abonnement op de prestigeboekjes 
Nederlandse postzegels, is zeker een 
verrijking van uw verzameling. Elk jaar 
verschijnen er zes nieuwe boekjes.

Als u via uw postzegelvereniging een 
abonnement afsluit, ondersteunt u 
daarmee tevens uw eigen vereniging. 
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NADER
BESPROKEN

 

www.gibraltar-stamps.com
 
Wie kent Gibraltar nu niet, het
staatje van ongeveer 7 km² in het
uiterste zuiden van Spanje? De
straat van Gibraltar geeft de zee-
schepen toegang van de Atlanti-
sche Oceaan naar de Middelland-
se Zee, om vervolgens via het Su-
ez-kanaal bij de Indische Oceaan
te komen. Gibraltar is tot op de dag
van vandaag nog steeds een Brits

overzees gebied.
Op postzegelgebied houdt het nog
steeds een reputatie staande. Gi-
braltar geeft al gedurende 5 rege-
ringsperioden van het Britse Ko-
ningshuis postzegels uit. Deze
postzegels worden verkocht over
de gehele wereld en daar zitten
veelal prachtige zegels bij om in je
verzameling te hebben.
Typ de site maar eens in! Je bent
gelijk al helemaal in de “mood” want
de home-page is al eenvoudig en
overzichtelijk van opbouw. Ook
schieten, niet storend, er gelijk al
verschillende zegels over je beeld-
scherm. Geweldig! En nu eerst
eens verder neuzen.

Klik eens op “Stamps”, links boven-
aan en vervolgens op “Stamp
1995-2013”. De prachtige zegels
van 1995-2013 vliegen weer over
je scherm. Leuk, dit ben ik nog niet
eerder tegengekomen. Laten we
nu 2013 aan de rechterzijde maar
eens aanklikken. Er komt nu een
lijstje met daarin de uitgebrachte
emissies in beeld. Kies bijvoor-
beeld de Europa 2013 zegels. Je
krijgt een uitgebreide beschrijving
van de zegels te zien. Ook de af-
beeldingen zijn duidelijk en goed
kopieerbaar voor in het mededelin-
genblaadje. Het is alleen jammer
dat de zegels op de afbeelding er
niet allemaal op staan en dat je ze
dan ook niet in zijn geheel kunt
overzetten. Als je wat verder op de
site zoekt moet het wel te doen zijn.
De technische gegevens bij de
zegels zijn ook compleet.
Ga nu eens terug naar de bovenste
balk en klik op “Historic Stamp” en
vervolgens op Queen Victoria.  Je
krijgt dan de uitgebracht zegels
over haar te zien. Zo geldt dat ook
voor de andere koningen en konin-
gin. Onder het zelfde kopje kun je
klikken op “Availible Historic
Stamps”. Door op een van de num-
mers te drukken krijg je een over-
zicht van de uitgebrachte emissies.
Je kunt het vergelijken met de ca-
talogus. Op zich is dit heel goed
voor elkaar, echter het duurt wat
lang voordat je de gekozen emissie
in beeld krijgt.
Tenslotte wil ik u wijzen op het
kopje Information, bovenaan rechts
in de balk. Klik daarna op “Bulletin”
en ga deze maar eens downloa-
den. Je krijgt dan een 46 pagina’s
tellend bulletin voorgeschoteld,
waarin nagenoeg alle uitgegeven
zegels vanaf 1953 – 2012 in staan
vermeld.
Kortom, een site waar je als verza-
melaar wat aan hebt. Een verdien-
de 9½. Ik hoor wel van u welk cijfer
u zou geven.
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               Ben Mol
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               Carel Kiesel
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          Jeugdleiding
               Cora Theunissen

          Rondzendverkeer
               Frits van Lavieren
 
          Veilingen
               Rinus van der Wal
               Cora Theunissen

TERUGBLIK
 

UITNODIGING
 

De eerste ruilavond van het nieuwe
seizoen is in principe goed be-
zocht. Met twee afmeldingen, twee
leden die ziek zijn (wat bekend is
bij de secretaris), één nieuw lid en
drie leden die even binnen zijn ge-
weest mogen we niet mopperen.
Natuurlijk zou het leuker zijn als alle
36 leden eens op een clubavond
aanwezig zouden zijn, maar dat is
een utopie.
Daarmee is ook aangegeven dat
ons “cluppie” niet zo groot meer is
en dat het ons aller belang is om
leden er proberen bij te krijgen.
Naast de vakantieverhalen gingen
er al weer snel veel postzegels van
de één naar de ander. Han was de
hekkensluiter van de eerste ruil-
avond en ging voldaan naar huis
met verschillende nieuwe zegels
voor zijn verzameling.

w w w. va n d e r wa l - i n t e r i e u r s . n l

LAAT JE 
INSPIREREN

Oktober, de maand waarin Postex
plaatsvindt. Een aantal van u zal
ongetwijfeld naar Postex gaan,
maar onze eigen clubavond gaat
uiteraard ook gewoon door. Het
bestuur hoopt u op 10 oktober weer
te zien. Johan Westerveld is aan-
wezig en hij zal kijken of hij weer
leuk materiaal voor ons heeft. Om
19.45 uur staat de koffie klaar en
kunnen we weer in elkaars boeken
gaan snuffelen. Mocht u al kavels
voor de veiling van december in
willen leveren dan kunt u dat ook al
doen bij Cora, Elly en Rinus. Veel
plezier op de ruilavond.

De volgende
keer

Wat kunt de volgende keer in het
mededelingenblaadje vinden:
* Vervolg van Amerika, deel 3
* Nieuws over de 72e veiling
* Nieuws van PostNL
* Nieuws over de Verzamelaars-
   beurs van 1 maart 2014
* Beschrijving van een website
* en nog veel andere dingen meer
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Op dat wij niet vergeten! (deel 2)
De vorige heeft u al kunnen lezen dat Canada in 1939 ook de oorlog
had verklaard aan Nazi-Duitsland. De industrie in Canada draaide op
volle toeren om oorlogsmateriaal te maken. Hieronder vindt u het
vervolg van het artikel wat Herman Jacobs heeft geschreven. Zie ook
www.hjwjacobs.wordpress.com.
 

In 1932 werd de eerste “Moth” aan
de Britse RAF afgeleverd en toen
de oorlog uitbrak in 1940 waren er
al meer dan 1000 van deze vlieg-
tuigjes in gebruik.
Alle geallieerde piloten ontvingen
hun basis training op deze machi-
nes en maar liefst in totaal 8706
werden er gebouwd waarvan een
groot aantal in Canada, Australie
en Nieuw Zeeland. Er zijn nog tal-
loze Tiger Moths over gebleven en
ze worden overal ter wereld in
luchtvaart musea tentoongesteld.
Ook in Nederland kunnen ze nog
bewonderd worden.

Wij waren nieuwsgierig (als altijd)
waar de foto van de Tiger Moth op
Scott 904 genomen werd, het was
namelijk boven Prince Albert in de
provincie Saskatchewan. Hoogst
waarschijnlijk behoorde deze Tiger
Moth tot de no. 6 Elementary Flying
Training School in Prince Albert,
althans volgens het serie nummer
4324. De laatste twee cijfers vindt
u weer terug op de z.g.n. “fin”.
Het was duidelijk dat Engeland de
springplank zou worden als de ge-
allieerden de oorlog wilden winnen
en dus moest het land kost wat kost
bevoorraad worden en de Duitsers
wilden dat natuurlijk ook kost wat
kost verhinderen en dus werd “the
battle of the Atlantic” een feit.
Honderden geallieerde vracht-
schepen en vele, vele Duitse on-
derzeeboten gingen ten onder en
de boeken, films en verhalen om-
trent deze slag zijn legio.

Wij willen ons beperken tot één
Canada zegel en één USA zegel
die deze slag treffend weer geven
en we kijken eerst naar Canada
Michel 757, uitgegeven op 15 no-
vember 1979, hier afgebeeld. Het
vliegtuig is een Consolidated
Canso van de Canadese lucht-
macht en daaronder ziet U de
gloednieuwe Duitse onderzeeër U
1225 van de IXC klasse. Oberleut-
nant Ernst Sauerberg voerde het
bevel.

Door  dieptebommen van de
Canso getroffen zonk de U boot ten
Noord Oosten van Bergen en geen
van de 56 opvarenden overleefden
de aanval. Het was 24 Juni 1944.

Op Michel Deut-
sches Reich 876
zien wij de fa-
meuze kapitein
luitenant
 Erich Topp, de succesvolle com-

mandant van de U 552.Turend
door zijn periscoop zag hij de Ame-
rikaanse topedobootjager “Ruben
James”, Michel Blok 24 en prompt
gaf hij het bevel om een aantal
torpedo’s af te vuren, die het schip
aan bakboord troffen met noodlot-
tige gevolgen.
Het was 31 october 1941, even
later,op 11 december verklaarde
de V.S. de oorlog aan Duitsland.
Herr Topp overleefde de oorlog en
woonde nadien in Remagen, de
stad aan de Rijn in Duitsland. waar
hij, 91 jaar oud, op tweede Kerst-
dag 2005, overleed.
Na de succesvolle landing in Nor-

mandie in Juni 1944 zou het slechts
een kwestie van tijd zijn voordat
Nederland bevrijd zou worden.
Helaas, de geallieerden verloren
de slag om Arnhem met desastreu-
ze gevolgen.
Zuid Nederland werd eerst bevrijd
en na zware gevechten werd ook
de zo belangrijke Westerschelde   
bevaarbaar gemaakt zodat de
schepen direct naar Antwerpen
konden varen om daar hun kostba-
re ladingen te lossen die zo uiter-
mate belangrijk waren voor de ge-
allieerde opmars.
Canada Post heeft aan deze be-
langrijke gebeurtenis een zegel
gewijd, Michel 1459 uitgegeven op
7 november 1994, hier afgebeeld.
Wij zien een gemotoriseerd Duits
stuk geschut dat door de Canade-
zen geinspecteerd wordt  op het
eiland Walcheren.
Maar, het zou nog tot het voorjaar
van 1945 duren voor dat de rest van
Nederland eindelijk bevrijd zou
worden en dit feit werd herdacht
met Michel 1462 uitgegeven op 20
maart 1995. Wij zien op deze zegel
de triomfantelijke intocht van de
geallieerde troepen (Canadezen)
in een stad, toegejuicht door een

grote menigte, maar welke stad ????
In november kunt u het slot van dit
artikel lezen. Dan is er tevens vol-
doende ruimte over om een aantal
zegels meer te plaatsen, zoals
Canada die ooit heeft uitgegeven.
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