W I E IS DE A U T E U R H.W.M. HOPMAN?
Herman W.M. Hopman (66) - geboren te Nijmegen - is al ca 50 jaar verzamelaar en
sedert 28 jaar helemaal verzot op de filatelie van de Verenigde Staten van Amerika en
dus ook medeoprichter van de Vereniging voor USA & Canada Filatelie, die even oud
is en waarvan hij inmiddels voorzitter is.
Hij woont in Alphen aan den Rijn, is gehuwd (4 kinderen, 3 kleinkinderen) en is daar
ook lid van de afdeling van de NVPV. Daar ook was hij in 1981 en 1986 voorzitter
van de tentoonstellings-commissie. In 1990 werd hij gekozen als secretaris van de
NBFV, een functie die hij tot 1 november 1997 heeft vervuld.
Schrijven doet hij ook. In 1992 won hij met zijn artikel "Steek de oceaan eens over" de
schrijfwedstrijd van de NVPV (Maandblad Philatelie juni 1992). In November 1995
verscheen er van zijn hand in het Maandblad een groot artikel over de "FranklinWashington Serie". Ook publiceert hij daarin wel andere artikelen, b.v. over internationale tentoonstellingen, waarheen hij als Commissaris van Nederland wordt
uitgezonden.
Diverse gebieden van de filatelie van de USA hebben zijn aandacht. Met het doel om
zijn verzamelgebied te promoten, neemt hij ook aan tentoonstellingen deel. Tijdens de
propagandatentoonstelling "Noviopost" t.g.v. ons 15-jang bestaan, liet hij een deel van
zijn verzameling "USA Revenues" zien. Daaruit is het idee ontstaan voor ons blad
enkele artikeltjes te schrijven. Ditmaal een algemeen artikel.

F I L A T E L I E IN DE USA (1)
De filatelie in de Verenigde Staten van Amerika (USA) is in
Nederland niet onbekend. Dat is op zich niet vreemd, want
we onderhouden goede betrekkingen met dit immense land
en bovendien valt het velen van ons gemakkelijk om de
engelse taal te lezen.
Ofschoon de USA als eenheidsstaat (Federatie) relatief
jong is - 13 koloniën verklaarden zich in 1776 onafhankelijk
van Groot Brittannie en elf jaar later, in 1787, besloten zij
als "Verenigde Staten van Amerika" verder te gaan - heeft
het een indrukwekkende geschiedenis, die weerspiegeld is in de filatelie. Helaas is aan
een gematigd uitgifte-beleid een eind gekomen. Sedert 1847 zijn er (tot eind 1997) zo'n
dikke 3150 frankeerzegels uitgegeven (en wij maar mopperen over ca 1750 stuks van
1852 tot 1997, iets meer dan de helft), maar de filatelie daar biedt zoveel facetten, dat
er voor elk wat wils te vinden is.
Eigenlijk kunnen we spreken van onbegrensde filatelistische mogelijkheden. Traditioneel kennen we de frankeerzegels, luchtpost-, porto-, dienst- en belastingzegels,
waarbinnen weer specialisatie mogelijk is, b.v. mijn Franklin-Washington serie (1908 12

1922), rolzegels (coils) en voorafstempelingen (precancels) of
"perfins", zegels met firma-perforaties.
Als we denken aan thematisch verzamelen dan hebben we te
maken met een land met een rijke geschiedenis: de ontdekking
door Columbus, de onafhankelijkheid, de oorspronkelijke bewoners (Indianen), de bevolkings-samenstelling (Nederlanders,
Italianen, Spanjaarden en Japanners om maar enkele
voorbeelden te noemen), het ontstaan en de oprichting van de
diverse staten, de totstandkoming van de vlag, het ontstaan en het verloop van de
diverse oorlogen, die de Amerikanen hebben gevoerd en hun aandeel in de beide
wereldoorlogen, de diverse presidenten die de USA hebben gekend.
Een ander interessant aspect is het verzamelen van stempels.
Veel soorten zijn er van eenvoudige met de hand uitgesneden
kurkstempels, via echte vernietigers ("killers") tot mooie
duidelijke rondstempels, waarin alle gegevens duidelijk te zien
zijn. Enveloppen met ingedrukte postzegel of "Wrappers"
(wikkel voor kranten of tijdschriften, bedrukt met een postzegel) is ook weer een afzonderlijk aspect.
Ik wil in enkele komende afleveringen gaarne op diverse
aspecten ingaan.
Eén ding moet duidelijk zijn, wil men dit land gaan
verzamelen, dan is een goede catalogus onontbeerlijk. Wij - in
de vereniging gebruiken de "Scott Specialized Catalogue of US
Stamps" ($ 120,= in de USA, doch via onze club aanmerkelijk goedkoper) die de
meeste van ons slechts eenmaal in de 3 a 4 jaar aanschaffen. Het gaat immers om de
informatie die erin staat. Daar tussendoor de "Harris" catalogus of een, uitgegeven
door de Post in de USA, die overigens beiden de Scott-nummering volgen. Tot de
volgende keer!
H.W.M. Hopman

PS: Wie wat meer wil weten over onze "Vereniging voor USA & Canada Filatelie" kan
contact opnemen met de heer J. Udo, Postbus 23644, 1100 EC Amsterdam.
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