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Ook in Nederland zijn er, bij mijn weten, wel verzamelaars van deze stempels te vinden. Dit boekje is 

een welkome aanvulling voor deze verzamelaars. Het geeft op duidelijke wijze een opsomming van de 

verschillende typen, en ondertypen, die bij deze stempels te vinden zijn. Uiteraard wordt veel informatie 

verstrekt. Zo vinden we de naam van het postkantoor waar het bijkantoor onder viel, de bekende dag 

van ingebruikname en afschaffing, alsmede eventuele afwijkende vroegst en/of laatst bekende 

gebruiksdatum. Ook andere bijzonderheden worden genoemd, zoals de regio waar het kantoor in ligt. 

De stempels krijgen twee prijskolommen mee, namelijk voor stempels op gehele brief en voor stempels 

op briefstukjes. Uiteraard gelden de genoemde prijzen voor afdrukken op gebruiksstukken. Filatelistisch 

gebruikte afstempelingen zijn beduidend lager in prijs. Vele stempels worden afgebeeld, in zwart-wit. 

Ook zijn er vele afbeeldingen van poststukken (in kleur) te vinden. In het voorwoord en de 

daaropvolgende inleiding is veel posthistorische informatie betreffende de bijkantoren en de noodzaak 

en ontwikkeling van deze stempels terug te vinden. 

Een afkortingenlijst en een overzicht van regio’s met de daar te vinden kantoren en bijkantoren 

ontbreken niet. Warm aanbevolen!  

Ik kan u dit boekje leveren voor € 29,00 afgehaald op de verenigingsbijeenkomst. Voor verzending 

binnen Nederland komt daar € 4,00 verzendkosten bij. 
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Dit betekent zoveel als: Brugstempels van de kleinere 

poskantoren zonder een zelfstandig postadres. Oftewel 

postkantoren of bijkantoren die onder een groter 

postkantoor vielen. 

De titel zal de verstokte stempelverzamelaar van 

Denemarken wel herkennen en waarschijnlijk ook 

verblijden. Voor het eerst sinds lange tijd (1989) is er weer 

eens een catalogus verschenen waarin we die brugstempels 

kunnen terugvinden die gebruikt werden op de kleinere 

postkantoren. Deze stempels zijn te herkennen aan een 

tweede naam (of een nummer) in het onderste gedeelte 

van het stempel. De afkorting Pr. die vaak voor de naam 

staat heeft deze stempels hun bijnaam, de Pr. stempels, 

bezorgd. In Denemarken zijn vele verzamelaars van deze 

populaire stempels.  

 

 


