Nederlandse Nobelprijswinnaars op postzegels
De uitgifte op 3 september j . I . van drie postzegels met Nederlandse Nobelprijswinnaars is een welkome aanvulling voor thematische verzamelaars. Het zal velen
onder u niet onbekend zijn dat we binnen onze vereniging een expert hebben op het
brede verzamelgebied van de Nobelprijs. Dhr. Lorentz, uit wiens collectie we
gedeelten konden bewonderen op "Waalpost" en ook tijdens een van onze bijeenkomsten, maakte voor ons het hiernavolgende overzicht van Nederlandse Nobelprijswinnaars en hun sporen in de filatelie.
J. Spijkerman
Nobelprijs voor scheikunde 1901: Jacobus Henricus van 't Hoff. Van 't Hoff
(1852-1911), die de prijs kreeg vanwege zijn ontdekking van de wetten van de
chemische dynamica en de osmotische druk in oplossingen, werd in 1961 afgebeeld op een Zweedse zegel uit een serie met Nobelprijswinnaars, en is dit jaar
afgebeeld op de Nederlandse zegel van 60 cent.

Nobelprijs voor natuurkunde 1902: Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) en
Pieter Zeeman (1865-1943). Deze natuurkundigen hielden zich bezig met het
onderzoek naar magnetische stralingsverschijnselen. Zeeman verschijnt nu op de
zegel van 70 cent (en ook al in 1962 op een Zweedse zegel), terwijl Lorentz hem
in 1928 voorging op een Nederlandse kinderzegel.

Nobelprijs voor natuurkunde 1910: Johannes Diderik van der Waals. Van der
Waals (1837-1923) ontving de prijs voor het opstellen van een toestandsvergelijking voor gassen en vloeistoffen. Filatelistisch werd hij herdacht in Zweden
(1961).
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Nobelprijs voor de vrede 1911: Tobias Michael Carel Asser, samen met de
Oostenrijker Fried. Asser (1838-1913) werd bekroond vanwege zijn ijveren voor
de instelling van het Permanente Hof van Arbitrage tijdens de Eerste Haagse
Vredesconferentie in 1911. Fried werd in 1989 in Oostenrijk op een postzegel
afgebeeld; voor Asser is het op de nieuwe zegel van 80 cent de eerste keer dat hij
wordt afgebeeld.

Nobelprijs voor natuurkunde 1913: Heike Kamerlingh Onnes. Deze geleerde
(1853-1926) ontleent zijn roem aan het onderzoek naar de eigenschappen van
stoffen bij lage temperaturen. Postzegels met zijn beeltenis verschenen in 1936 in
Nederland (zomerzegel) en in 1973 in Zweden.

Nobelprijs voor geneeskunde/fysiologie 1924: Willem Einthoven. Aan deze
fysioloog (1860-1927), ontdekker van het mechanisme van het elektrocardiogram,
is nog geen postzegel gewijd.
Nobelprijs voor geneeskunde/fysiologie 1929: Christiaan Eijkman. Als ontdekker van vitamine B, werd Eijkman tot nu toe in eigen land (nog) niet op filatelistische wijze geëerd, maar wel in het verre Granada (1978).
Nobelprijs voor scheikunde 1936: Petrus Josephus Wilhelmus Debye. Debye
(1884-1966) kreeg de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar dipoolmomenten en
röntgen- en elektronendiffractie in gassen. Debye is nog niet op een postzegel
afgebeeld.
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Nobelprijs voor natuurkunde 1953: Frits Zernike. De fasecontrastinicroscoop
is de bekroonde uitvinding van Zernike (1888-1966). Filatelistische aandacht viel
hem te deel op de Comoren, een eilandengroep tussen Afrika en Madagascar.
Nobelprijs voor economie 1969: Jan Tinbergen. Deze beroemde Nederlander,
geboren in 1903, geldt als een der grondleggers van de econometrie en is nog
steeds een gezaghebbend econoom. In 1977 werd er in Guinee-Bissau een postzegel aan hem gewijd.
Nobelprijs voor natuurkunde 1984: Simon van der Meer. Van der Meer (1925)
ontwikkelde samen met een Italiaanse geleerde een machine voor het zichtbaar
maken van bepaalde deeltjes. Hij is tot op heden nog niet op een postzegel afgebeeld.

Noviopostje
Gevraagd: zegels, poststukken, postwaardestukken met afstempeling van Baardwijk, Waalwijk of Bezoyen/Bezooien. Ook informatie over de postale geschiedenis van deze plaatsen (tot 1945) is welkom.
Reacties: dhr. N. van de Water, Bergansiusstraat 8, 6523 BW Nijmegen.
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