Eindejaarsprijsvraag
In dit nummer een heuse prijsvraag !
D i n g mee naar een leuke prijs ! Maar
lees w e l goed de opgave en de voorwaarden op blz. 11

Gestileerde Jacobsschelp, zoals die kan w o r d e n aangetroffen op locaties langs de route, waar pelgrims onderweg
op een gastvrij onthaal kunnen rekenen.

Kaartje met de pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela. Toine Lamers vertelt over één van
de routes die hij heeft afgelegd in Frankrijk.

A f b 4: Nieuwjaarskaart (1993), behorend bij het artikel over Britse luchtpostbladen.
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Een 'wintergast' mag je het roodborstje niet noemen, want hij brengt niet
alleen de winter in Europa door, maar
ook de rest van het jaar. Alleen d u i k t
hij in de meeste tuinen pas op wanneer
de winter in aantocht is. De kans is
groot dat u hem deze maand aantreft,
zeker als hij voor zijn voedsel aangewezen is op menselijke h u l p .
Het roodborstje (Erithacus rubecula) is
een graag geziene vogel. Dat geldt ook
in Groot-Brittannië, waar het beestje
bij een enquête in de jaren '50 de populairste vogelsoort bleek. Sindsdien
vervult de 'Robin', zoals hij daar genoemd w o r d t , de rol van nationaal
symbool. Op het luchtpostblad 'Britse
tuinvogels' (1994) staat het roodborstje afgebeeld samen met drie andere
bekende soorten: de huismus, de
merel en de pimpelmees (afb. 1).
1: 'Britse tuinvogels': roodborstje en pimpelmees (fragment).

De Britten associëren het roodborstje
met de vrolijke sfeer van Kerstmis,
want het kleurrijke vogeltje valt in de
grauwe wintertuinen extra op en zijn
geluid heeft iets heel opgewekts.
Kerstversieringen, cadeaupapier en
kerstkaarten w o r d e n dan ook veelvuldig gedecoreerd met roodborstjes.

Dat het roodborstje regelmatig op
Britse (kerst-)postzegels afgebeeld is,
wist u waarschijnlijk al. Maar ook op
Britse luchtpostbladen kom je het vogeltje tegen. Op de r u i m veertig speciale 'Christmas'-luchtpostbladen die
sinds 1965 uitgegevens zijn, v i n d t men
4 keer roodborstjes. Van onze geveder-

de vrienden komt alleen de d u i f nog
vaker voor - tenzij je ook engelen
meetelt.
In het zegelbeeld (10½ p.) van het
luchtpostblad 'Kerstmis' u i t 1977 zien
we een ronde kerstversiering met een
roodborstje, die met eten strik vastgemaakt is aan een kersttak. Op het
luchtpostblad staat de afbeelding van
een kerstboom met kerstballen en
pakjes (afb. 2).

Vanaf 1978 w o r d t voor het zegelbeeld
van luchtpostbladen alleen nog het
bekende koninginnekopje gebruikt,
met de tekst 'Port betaald'. Maar de
bladen blijven royaal geïllustreerd.
De afbeeldingen op het luchtpostblad
'Kerstmis' uit 1992 zijn ontleend aan
oude papieren kerstdecoraties, in
'poezieplaatjes'-stijl. Eén van die
plaatjes toont een roodborstje met in
zijn bek een takje met bessen (afb. 3).

2: Voorzijde luchtpostblad kerstversiering (1977).

In 1993 werden oude kerst- en nieuwjaarskaarten gebruikt als thema voor
het luchtpostblad 'Kerstmis'. Tussen
die kaarten staat er op de derde flap
een met een roodborstje en de tekst
'A happy Newyear' (afb. 4, zie de afbeelding op het voorblad).

Twee jaar later, in 1995, zijn er maar
liefst vier roodborstjes te zien op het
luchtpostblad 'Kerstmis'. Ze vliegen
door de winterlucht en dragen feestelijke linten, waaronder één met de
tekst 'Greetings of the season' (afb. 5).

D i t Britse kerstvogeltje brengt thematische verzamelaars misschien op het
idee om eens w a t vaker luchtpostbladen in h u n collectie op te nemen. De
uitgiften van Groot-Brittannië bieden
daarvoor keus genoeg.

J. Spijkerman

5: Kerstwensen (1995).

3: 'Poezieplaatje' (1992).
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