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Het duurt bij mij al tijd een hele tijd voor ik
het Fi la te lis ti sche jaar boek van de Noor se
fi la te lis ten bond heb uit ge le zen. Dit heeft
niet als re den dat de ar ti ke len me niet in te -
res se ren. Juist het te gen deel is het ge val.
De ar ti ke len zijn van dien aard, dat ik ze
niet in een ruk uit kan le zen. 
Van daar de tijds duur tus sen het ver schij -
nen van dit boek en de be spre king er van.
Dit hoeft even wel geen pro bleem te zijn. De 
ar ti ke len heb ben wel is waar geen eeu wig -
heids waar de, maar de in houd is niet aan

tijd ge bon den. Eni ge ar ti ke len kun nen
als na slag werk wor den ge bruikt. Ande -
re kun nen als in spi ra tie die nen, om een 
nieuw ver za mel ge bied te ont wik ke len.
Of bie den de mo ge lijk heid om te
catalogiseren.
Dit is al weer de vijf en twin tig ste uit ga -
ve. En ie de re keer weer ver zucht ik, dat 
ik het on be grij pe lijk vind, dat de
Noord se bond er ie der jaar weer in
slaagt, deze uit ga ve te la ten ver schij -
nen, ter wijl het aan tal ge or ga ni seer de
fi la te lis ten vele ma len klei ner is, dan
dat in Nederland. 
En dan over de in houd. Ook in deze uit -
ga ve is een ge va rieerd aan bod te vin -
den, af kom stig uit de di ver se
club tijd schrif ten uit het hele land, als -
me de ar ti ke len uit de ten toon stel lings -
ca ta lo gi van ‘NORFILEX 06’ en
‘DRAFNIA 2006’.
Het boek be gint met het to nen van de
di ver se bij zon de re stem pels die ver -
sche nen zijn in de pe ri o de tus sen fe -
bru a ri 2006 en juni 2007. 
Ver vol gens wor den de post ze gel uit ga -
ven ge toond, com pleet met eer ste dag -

stem pels, de post ze gel boek jes en de
voor ge frank eer de ge ïllustreerde briefkaarten.
Omdat niet het hele boek in kleur is ge drukt,
moet de re dac teur schip pe ren. Het ge volg
hier van is, dat de len van ar ti ke len op di ver se
plaat sen in het boek zijn te vin den. Echt sto -
rend is dat ech ter niet.
Zo als al ja ren het ge val is, wordt de hoofd -
moot van de ar ti ke len ge vormd door post his -
to ri sche ar ti ke len. Arti ke len over
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scheeps rou tes,
trein tra jec ten
en post kan to -
ren, ver spreid
over het hele
land. 
Maar ook ar ti -
ke len over stem pels: stem pels van ‘Post i
butiken’, van scou ting kam pen, van het ei -
land Karmøy.
De on der wer pen be per ken zich niet tot
Noor se on der wer pen. Ook een Deens on der -
werp als de avis por to mer ker ko men aan de
orde. En een ar ti kel over de ge schie de nis
van het papier.
Een ar ti kel dat mij per soon lijk aan spreekt,
han delt over de post ge schie de nis van
Trondhjem. Met name de be na de ring van
het on der werp brengt me op ideeën. 
Ook een ar ti kel over pre fi la te lie had mijn
vol le aan dacht. 

Ik heb, zo als ge woon lijk, het boek met veel
ple zier ge le zen. Maar ik ben dan ook dol op
Noor se post his to ri sche ver ha len. Ik moet

even wel er ken nen, dat voor mijn ge voel het
boek te veel post his to ri sche ar ti ke len be vat en 
te wei nig ar ti ke len van an de re fi la te lis ti sche
aard. Maar voor wie niet ge ïnfecteerd is door
dit post his to ri sche vi rus, is sinds eni ge ja ren
de nieu we se rie 'Det lil le bibliothek’ ver krijg -
baar.

Voor mij zijn de 160 blad zij den ie de re cent
waard. Het A5-for maat leest ple zie rig. De prijs 
van NKR 99 is laag. 
Bij het boek is een sier blad ing eslo ten met als
on der werp de Noor se au to sport 100 jaar.
Ver krijg baar bij SKANFIL, Post boks 2030-5504
Hau ges und. WWW.skan fil.no.
En na tuur lijk via Henk Burg man.
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Een van de ar ti ke len han delt over de (eer ste dag)stem pel, ge bruikt bij de Lo non-uit ga ve van 1943.
Bjørn Mug ge rud schrijft hier over een le zens waar dig ar ti kel. De af ge beel de en ve lop, ver stuurd bin nen 
Lon den, zon der Brit se  cen suur en post stem pel, noemt hij zeld zaam. Ab Ko nings schreef eer der in
Het Noor der licht over de af stem pe ling.


