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Het boek begint met een uitgebreide verhandeling over de IJslandse poststempels en 

de plaats die de nummerstempels innamen in het IJslandse postwezen en het ontstaan 

van deze nummerstempels. Er wordt onder andere stilgestaan bij stempels die 

gebruikt zijn op schepen en wat de gevolgen waren als een stempel gerepareerd 

moest worden. Ook de levering van de diverse stempels krijgt aandacht, evenals de 

diverse typen en hun onderlinge verschillen.  

 

Doordat postkantoren en hulppostkantoren, om de Nederlandse benamingen maar te 

gebruiken, soms promoveerden of juist een mindere status kregen werden diverse 

stempels op/in verschillende plaatsen op IJsland gebruikt. Hoe dit zat en de gevolgen 

daarvan kan de geïnteresseerde lezer in deze 41 pagina's tellende inleiding 

terugvinden. Ook een klein stukje geschiedenis van de Deense 3-

ringsnummerstempels  236 en 237 wordt behandeld. Deze inleiding bevat tevens 

afbeeldingen van zegels en covers waarop nummerstempels zijn te zien. 

 

In het “catalogus gedeelte” om het maar even zo te noemen worden alle nummers een 

voor een afgebeeld. De plaats of plaatsen, plus de corresponderende tijdsperioden, 

waar het betreffende nummerstempel in gebruik was worden vermeld.  

 

De Zweedse vereniging van 

IJslandverzamelaars heeft het in eigen 

beheer uitgegeven handboek met 

betrekking tot de IJslandse 

nummerstempels wederom uitgebreid met 

diverse nieuwe vondsten en 

achtergrondinformatie. Tevens is het 

geheel vertaald naar het Engels. Dit laatste 

is voor de verzamelaar die geen Zweeds 

kan lezen een hele opsteker. Door deze 

vertaling is dit verzamelgebied, wat naar 

mijn mening een van de interessantste 

verzamelgebieden van de IJslandse filatelie 

is, een stuk transparanter en begrijpelijker 

geworden. 

 



Verder vinden we nog wat voor type kantoor het was en in welk Sýsla (zeg maar 

provincie) de plaats of het kantoor(tje) zich bevond. Ook eventuele van belang zijnde 

andere informatie is hier terug te vinden. Dit gedeelte beslaat zo’n 55 pagina’s en alle 

(nummer 1 tot en met 300) nummerstempels worden behandeld. 

 

Het boek wordt afgesloten met een alfabetisch register van plaatsnamen met de 

aldaar in gebruik geweest zijnde stempels, een lijst met plaatsen met dezelfde naam 

en een lijst met nummerstempels die op 1 januari 2005 aanwezig waren in het 

nationale archief te Reykjavík. 

 

Een boek dat voor de verzamelaar van IJslandse nummerstempels onontbeerlijk zal zijn 

en zijn bestaansrecht meer dan verdient. 
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