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Het boekje bestaat uit niet meer of minder dan 143 afdrukken van Müller’s Groenlandverzameling, beginnend met een brief 

uit 1784. Het plan van deze verzameling dient als inhoudsopgave en is opgedeeld in een 8-tal hoofdstukken.  

 

Elk hoofdstuk is onderverdeeld in groepen en subgroepen. Om een indruk te geven komen hier de 8 hoofdstukken: 

1. Prephilately of Greenland until 1938 (15) 

2. Mail free of charge within Greenland (8) 

3. Parcel stamps and parcel-mail (16) 

4. Administration of Greenland in Copenhagen (9) 

5. Remote district of the Thule-Area (8) 

6. Greenland – member of the UPU (8) 

7. Greenland during WW II (44) 

8. Pioneering feats in the Arctic (19) 

 

De tussen haakjes geplaatste getallen geven het aantal bladzijden weer.  Als extra bijlage vinden we nog een 15-tal bladen die 

in reserve lagen en dienden als aanvulling.  

Elk hoofdstuk bestaat uit diverse groepen en subgroepen. Om een idee te krijgen van het getoonde materiaal zal ik u een 

aantal kernwoorden geven. Wat dacht u van: Rockwell Kent, Clipper brieven, Duitse, Amerikaanse en Engelse censuur alsmede 

Dienst en Marinepost, V-mail, Thule, Pakketkaarten, Telegrammen, Ontwaardingen (stempels etc.), Dienstpost. Sledepost, 

Expedities en Onderzoekers, Lindbergh, Solberg, Lucht- en Scheepspost, Rode Kruispost en -formulieren, Schuiladressen, etc. 

etc.  

 

Als u het boekje openslaat en vluchtig bekijkt lijkt het een hoeveelheid gekopieerde albumbladen. Dat is het ook, niets meer of 

minder, maar lees de informatie op deze albumbladen. Daar zit de kracht. Daar kunt u alle informatie vinden die een 

Groenlandverzamelaar nodig heeft om zijn eigen verzameling naar een grote hoogte te brengen. Een alleszins informatief 

boekwerkje dat, in mijn opinie, om uw aller aandacht mag vragen. 
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De Duitse verzamelaar Gerhard Müller heeft ruim 30 jaar zijn passie gestopt 

in het verzamelen van alle filatelistische aspecten van de Groenlandse 

filatelie. Hoe gepassioneerd een verzamelaar ook kan zijn, eens komt er een 

tijd dat hij zijn verzameling, zijn kindje, moet laten gaan. Dit gold ook voor 

deze uitermate boeiende Groenlandverzameling. Zijn, meerdere malen met 

goud bekroonde, verzameling is enige tijd terug via een veiling van de hand 

gegaan. Alle kennis en informatie die deze verzameling in zich gehad is dus 

verspreid over de hele wereld. Jammer? Ja en nee! 

 

Het is goed dat er nog verzamelingen uit elkaar getrokken worden. Hierdoor 

komt materiaal op de markt dat anders vast zou blijven zitten. Door 

verspreiding van dit materiaal blijft het mogelijk om aan verbeteringen van 

een verzameling te komen en is het mogelijk om nieuwe stukken aan een 

verzameling toe te voegen. Aan de andere kant is het zonde als kennis, 

wetenschap en informatie verloren gaat wanneer een grote of diepgaande 

verzameling in stukjes wordt opgeknipt.  

 

De importante verzameling van Gerhard Müller is dan weliswaar verkocht, 

opgeknipt en verspreid, maar door het publiceren van dit boekje is de kennis 

en informatie, die in deze verzameling zat verstopt, gelukkig nog voorhanden.  

 


