
  Een Nieuwe Variëteit Gevonden! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen viel mijn ogen ineens op de tanding van het blokje. Mijn eerste gedachte was: ik ben belazerd! Dit is 

een fotokopie of zo. Echter bij nader onderzoek bleek de gom perfect en aanwezig te zijn, zelfs de lichte 

doordruk van het woord ISLAND en de waarde waren aanwezig, goed te zien en te voelen aan de 

achterzijde.  

Maar er was iets anders mis met het blokje: ik miste de gehele perforatie! Niets, nada, noppes, zelfs geen 

lichte aanslag van de perforatiepennen. Het blok was absoluut geheel ongetand!! 

Ik heb met diverse collega verzamelaars, waaronder de twee voornoemde heren, contact gehad maar 

niemand heeft eerder een geheel of gedeeltelijk ongetand NORDIA blok gezien of er van gehoord.  

 

Mijn wens is dus verhoord. Ik heb eindelijk eens iets gevonden dat tot op heden onbekend is en dat wil ik 

zo houden ook. Dus ga nu alstublieft niet in uw voorraad duiken om er ook een te vinden want dan is voor 

mij de lol er weer helemaal van af. 

Henk Burgman 

Variëteiten bij IJslandse zegels zijn zéér gezocht, zoals iedere IJslandverzamelaar weet. Er zijn 

verzamelaars die een aparte variëteitenverzameling aanleggen en zelfs die er mee exposeren, vooral in 

de Scandinavische landen zijn dezen te vinden. 

 

In diverse Scandinavische bladen zijn zelfs speciale artikelenreeksen hieraan geweid. In Denemarken 

schrijven Orla Nielsen en Carl Simonsen hele reeksen met artikelen over gevonden varianten op zowel 

oude als nieuwe uitgiften. 

 

Zelf ben ik ook altijd op zoek naar varianten en enkele door mij gevonden, kleinere, varianten zijn in 

diverse bladen gepubliceerd. Als ik deze artikelen lees ben ik altijd een beetje jaloers en denk wel eens 

waarom vind ik nou nooit eens zo’n mooie overduidelijke maar tot nog toe onbekende variant. 

 

 Als fervent verzamelaar van o.a. de IJslandse zegels en 

als veilingmeneer van deze vereniging krijg ik toch een 

hoop zegels en verzamelingen in handen maar 

“wereld schokkende” vondsten heb ik nog nooit 

gedaan. 

Enige tijd terug kocht ik een partijtje postfrisse 

IJslandse blokken voor een leuk prijsje. In dit klusje zat 

het 2e Nordia blok (Facit blok nr. 5 (643/644)). In het 

blad van de Deense IJslandverzamelaars (Kontakt van 

april 2009) kan men zien dat er bij dit blok soms wat 

kleurverschuivingen kunnen voorkomen. Het eerste 

wat ik deed was kijken naar deze verschuivingen, maar 

zoals gewoonlijk geen verschuiving te vinden.  


