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Goed, nu over de inhoud van het boek zelf. Net als in de voorgaande publicatie wordt het boek onderverdeeld 

in de hand-, rol- en machinestempels. De machinestempels worden weer onderverdeeld naar de fabrikanten 

van deze stempels, zoals Pitney Bowes, Ascom, Frama en Secap. Bij alle stempels worden de bekende vroegst 

mogelijke datum van gebruik almede een eventuele laatste gebruiksdatum (sluiting van het kantoor of 

verandering van naam of stempeltype) vermeld. Eventuele verwijzingen of aanvullende informatie wordt 

uiteraard niet vergeten. Van alle stempels zijn afbeeldingen terug te vinden. Deze illustraties zijn opgenomen in 

een formaat van 70% van de oorspronkelijke afdrukken. Het in A4-formaat uigevoerde boek is voorzien van een 

spiraalband met een plastic voorblad. De gehele tekst is tweetalig, Engels en IJslands, dus ook voor niet 

IJslanders gemakkelijk te volgen. 

Een logische opvolger van zijn voorganger en ik denk ook een logische aanschaf voor de fervente 

stempelverzamelaar. De winkelprijs in IJsland is ISK 1000 (ongeveer € 10,50), dus exclusief verzendkosten naar 

Nederland. Ik kan het u leveren voor € 13,00 exclusief of € 15,50 inclusief verzendkosten. 

 

Met deze welluidende titel vervolgt Þór Þorsteins, ditmaal in 

samenwerking met Gestur Baldursson, zijn eerder verschenen 

publicatie betreffende de IJslandse hand- en machine(brug)stempels. 

Het eerste boek is uitgegeven in 2003 en behandelt dus alle stempels 

tot begin 2003. Heel terecht zult u zeggen: ja, maar dan overlappen 

deze twee boeken elkaar toch? Ik moet u dan natuurlijk gelijk geven. 

Echter deze overlapping is met voorbedachte rade toegepast. 

Waarom? Wel dat zit zo. Toen op 1 januari 1998 de IJslandse post van 

naam en juridische rechtspersoon veranderde werden alle stempels 

evenals de alle andere ”bezittingen” overgenomen. Deze stempels 

droegen de naam en het logo van Póst- og Símamálastofnum, terwijl 

de nieuwe naam Íslandspóstur was. Ook een nieuw logo werd in 

gebruik genomen. Vanaf dat moment was het streven om zo snel 

mogelijk de oude stempels te vervangen door nieuwe. De eerste 

hand(brug)datumstempels werden op 18.12.1999 in gebruik genomen. 

Om verwarring te voorkomen hebben beide verzamelaars besloten om 

de nieuwe episode, dus vanaf 1998, als beginpunt van deze publicatie 

te nemen. Een logische redenering lijkt mij. 
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