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Het boek beschrijft zijn handel en wandel voor maar vooral na zijn vlucht. Zijn deelnames aan grote 
internationale exposities, zijn aan- en verkoop gedrag worden uitgebreid beschreven evenals zijn, soms 
schokkende, manier van filatelistisch onderzoek en research. Ter illustratie; Hij kocht ooit het archief van een 
groot handelshuis in Moskou. Dit twee wagonladingen volle archief verknipte hij bijna in zijn geheel om het 
platen van klassiek Russische emissies te kunnen voltooien.  Het leest als een jongensboek maar de inhoud en 
achtergronden zijn door diepgravende onderzoeken boven water gekomen. Veel niet eerder toegankelijke 
bronnen en archieven konden en mochten geraadpleegd worden. Hierdoor zijn er veel nieuwe inzichten in zijn 
leven zichtbaar geworden. Hij stond bekend als een van de grootste verzamelaars van de Russische Zemstvo's 
en klassiek Rusland waarvan hij ontelbare plaatreconstructies bij elkaar verzameld had. Een van zijn 
verzamelingen was klassiek Finland. Ook van deze verzameling kon gezegd worden dat het de grootste en 
belangrijkste verzameling ter wereld was. Maar de verzamelingen van de zegels en poststukken van de 
Italiaanse en Duitse staten alsmede Noorwegen en Japan, om er maar enkele te noemen, mogen niet 
vergeten worden. In dit boek vinden we afbeeldingen van vele rariteiten die uit zijn verzamelingen komen. 
Hierdoor kunnen we niet alleen grote rariteiten bewonderen maar zien we ook een glimp van de manier 
waarop Agathon verzamelde en zijn research aanpakte. Uiteraard word er ook veel aandacht geschonken aan 
de diverse geruchtmakende veilingen waar zijn materiaal in de dertiger- en veertigerjaren van de vorige eeuw 
verkocht werden. 
Het boek is een plaatje om te zien, goed ontworpen met uitstekende afbeeldingen meestal in kleur, echter 
ook veel zwart-wit foto's van bladen uit verzamelingen die ooit tentoongesteld waren.  
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Onder deze titel hebben de schrijvers Kaj Hellman en Jeffrey C. 
Stone een zéér uitgebreide en diepgaande biografie 
geschreven over een van de grootste filatelisten ooit. Agathon, 
telg uit de bekende Juweliers familie die veel voor de 
Russische tsaren juwelen ontwierpen en maakten, begon op 
zijn negende met het verzamelen van postzegels. Als een 
vermogend jongeman, uit een rijke en bekende familie, kwam 
hij makkelijk in contact met de meest bekende filatelisten uit 
die tijd. Niet alleen in Rusland maar ook daarbuiten. Rond de 
tijd van de Russische revolutie was Fabergé een verwoed 
verzamelaar, niet alleen op filatelistisch vlak maar ook van 
kunst in alle vormen en gedaanten die er maar bestonden. 
Ondanks dat zijn familie in die periode het land ontvluchtten 
besloot hij te blijven.  Veel van zijn eigendommen werden 
geconfisqueerd en zelf werd hij gevangen gezet. Uiteindelijk 
kon hij, in 1927, naar Finland ontsnappen waarbij hij tijdens 
zijn vlucht toch nog veel waardevolle eigendommen, 
waaronder veel filatelistisch materiaal, mee kon nemen. 
 

 


