
Ton Steen bak kers

Det lil le bi bli o tek Bind 2

Soms kom je in een sta pel tje fi la te lis tisch
ma te ri aal za ken te gen, die je niet on mid -
del lijk thuis kunt breng en. Za ken die je in -
tri ge ren, maar die ui tein de lijk in een doos 
be lan den, on der het mot to ‘dat zoe ken we 
nog wel eens uit’.
Bij het ver schij nen van deel 1 van de se rie
’Det lille bi bli o tek’, kon den eni ge van bo -
veng enoem de za ken ge ru bri ceerd wor den.
De uit ga ve van deel twee uit deze se rie zal
ong etwij feld ook er voor zor gen dat on dui -
de lijk he den wor den weg ge no men.
En daar is deze se rie voor be doeld: ca ta lo gi -
se ren van za ken die ver want zijn aan fi la te -
lie, maar die nooit een ei gen ca ta lo gus
zul len krij gen. Ofschoon het boek je is ge -

schre ven in het Noors, zul len de
ca ta lo gus ge deel ten geen pro ble men ople ve -
ren.
Maar om dat ver za me len vol gens een ca ta lo -
gus ons in het bloed zit, voor ziet deze uit -
ga ve in een be hoef te.
De op zet van de se rie is on ve ran derd.Eerst
wordt een uit een zet ting ge ge ven over fi la -
te lis tisch ma te ri aal, met name ont staan en
ge bruik, en ver vol gens wordt het ma te ri aal
ge ru bri ceerd. 

Stem pels, ge bruikt door bui ten land se
post dien sten tij dens post ze gel ten toon stel -
ling en in Noor we gen. 
Bui ten land se post dien sten heb ben deel ge -
no men aan tal rij ke post ze gel ten toon stel -
ling en en fi la te lis ti sche ma ni fes ta ties in
Noor we gen om hun post ze gels te pro mo ten 
en te ver ko pen. Om de post ze gels en sou ve -
nir kaar ten af te stem pe len ten be hoe ve van 
de be zoe kers heb ben zij vaak een ei gen bij -
zon der stem pel ge bruikt. Vaak met een mo -
tief dat te ma ken had met de ge beur te nis of 
de plaats waar die plaats vond.
De ge toon de lijst be gint met stem pels uit
1978 en ein digt met stem pels uit 2002.
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De Noor se por to-etiketten num mer 85, 90
en 133. 
Al van af 1917 plakt de Noor se post por -
to-etiketten op pak ket ten en sinds 1950 op
brie ven post waar over por to ver schul digd
is, om het ge mak ke lij ker te ma ken het por -
to be drag bij de ge a dres seer de of af zen der
te in nen. De laat ste 25 het jaar is de Post er
meer en meer toe over ge gaan om por to -
stem pels te ge brui ken, om het be drag aan
te ge ven dat door de ge a dres seer de moet
wor den bij be taald. Maar ook nu is het nog
mo ge lijk ver zen ding en te gen te ko men met 
een por to-etiket. Deze ca ta lo gi se ring van de 
eti ket ten sluit pri ma aan bij het ar ti kel in
het vo ri ge deel, over de be han de ling van
brie ven die on vol doen de ge frank eerd zijn.

De Noor se mi ni a tuur-datumstempels. 
U hebt ze mo ge lijk ook er -
gens ach ter aan in uw al -
bum zit ten:
mi ni a tuur-da tum stem pels. 
Al ja ren zit ten ze daar,
zon der eni ge or de ning,
wach tend op een ru bri ce -

ring van de di ver se stem pels die er te vin -
den zijn. Bo ven dien wilt u we ten waar voor
ze dien den.
Jürgen Tie mer ver telt in zijn
ar ti kel, waar voor ze ge bruikt 
wer den. En hij geeft een uit -
ge brei de lijst van alle voor -
ko men de stem pels. 
Ze wer den in ge bruik ge no -
men rond 1910 en wer den
ge bruikt om di ver se soor ten
for mu lie ren van een stem pe -
laf druk te voor zien. De ruim -
te op deze for mu lie ren was
vaak erg be perkt. Jürgen Tie -
mer on der scheidt 9 ty pen en 
toont 14 blad zij den met
stem pels.

 Post clichés voor groeps- en mas sa kruis -
ban den.
 Pet ter E. Pe der sen ver telt hier over.
Re cla me zen ding en per post, met of zon der
adres se ring, ver oor zaakt te gen woor dig
meer wre vel dan vreug de. Van af de start
van het ver zen den van gro te hoe veel he den
dru kwerk per post in het mid den van de
twin ti ger ja ren van de vo ri ge eeuw, is het
vo lu me enorm toe ge no men. Met een on be -
grensd aan bod aan wa ren, is de strijd om
de gunst van de con su men ten gro ter ge -
wor den. Daard oor is het mo ge lijk ge wor -
den een ver za me ling op te zet ten van on der 
an de re onge a dres seerd re cla me dru kwerk.
Post ze gel ver za me laars heb ben ver zen din-
gen zon der post ze gel nooit als ver za mel -
waar dig be schouwd. Mis schien om dat het
ma te ri aal niet vol doen de toe gank elijk was?
Sinds 1932 stel de de Post clichés be schik -
baar in di ver se ste den om deze te (la ten)
ge brui ken voor de ver zen ding van (al dan
niet ge a dres seerde) groeps- en mas sa ver -
zen ding en.
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Fi la te lis ti sche per fins.
Per fins is een ge bied bin nen de fi la te lie dat
een nieuw le ven heeft ge kre gen, na dat al -
len meen den dat aan het ge bruik hier van in 
1983 een ein de kwam. Toen stop te Ha rald
Lyche & co in Dram men hier mee, na ze
meer dan 50 jaar ge bruikt te heb ben in
post ze gels. Op het ein de van de tacht i ger
ja ren van de vo ri ge eeuw wa ren ver schil -
len de ver za me laars ac tief in Ber gen. Tij dens 
een ver ga de ring van het ten toon stel lings -

co mité voor de ten toon stel ling Ber gen 90
werd een voor stel ge daan om de mo ge lijk -
heid te on der zoe ken om een per fin te ge -
brui ken. Dat luid de een nieuw tijd perk in
voor de per fin, dat nog niet voor bij is. Olav
Håkon sen was in Ber gen een van de ini ti a -
tief ne mers en een ij ve rig ver za me laar van
per fins en hij ver telt er over.

De aan te ken strook jes van Noor we gen.
Noor we gen was laat met het gaan ge brui -
ken van eti ket ten voor aang ete ken de ver -
zen ding en. Sinds de start in 1925 zijn er in
de loop der ja ren vele ver schil len de uit ga -
ven ver sche nen. Na een in lei ding, waar in
Peer-Christian Ànensen ver telt over voor -
schrif ten en ge bruik, volgt een over zicht
dat loopt van 1925 tot 2005.
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Kaar ten, uit ge ge ven door de Post spaar -
bank op ten toon stel ling en en beur zen.
Op het ein de van de vijf ti ger ja ren van  de
vo ri ge eeuw be gon de Post spaar bank deel
te ne men aan beur zen en ten toon stel ling -
en. Voor veel ar rang emen ten liet de Post -
spaar bank ei gen kaar ten druk ken met
re cla me voor de dien sten van de bank. Het
rode Post spaar bank boek je speel de vaak een 
rol op de af beel ding en. Vele ver za me laars
ver za mel den deze kaar ten, die voor zien
wer den van het ten toon stel lings stem pel.
Een over zicht met af beel ding en is te vin den 
in dit boek.

Machi ne stem pels met tekst.
Machi ne stem pels wor den nor maal ge spro -
ken door ver za me laars mis prij zend be ke -
ken. Door de mo no gra fie over ‘Noor se

machi ne stem pels 
met tekst
1903-1978’, die
in 1978 werd uit -
ge ge ven, kreeg
me nig een be -

lang stel ling voor dit in te res san te ge bied.
Met name mo tief ver za me laars en ver za me -
laars van fi la te lie met be trek king tot de ei -
gen woon plaats (Hjem steds sam le re in het
Noors) kre gen be lang stel ling voor de tekst -
clichés. He laas heeft de Noor se Post het ge -
bruik van deze stem pels
be perkt tot eni ge per jaar.
Ruim 15 pa gi na’s vol stem -
pels toont de schrij ver,
waar bij hij de op mer king
maakt, dat de lijst niet
com pleet is, om dat ge -
bruiks da ta en –plaats
soms nog ont bre ken.
En dit laat ste is con form
het idee ach ter de reeks:
aan zet wil len zijn tot een
ca ta lo gi se ring van za ken

die tot nu toe nog niet wa ren ge ca ta lo gi -
seerd. Of die tot nu toe niet be schouwd
wer den als ver za mel waar dig.

Hier en daar een fout je, maar zijn geld
meer dan waard. Het le vert vele uren snuf -
fe len op tus sen de merk waar di ge za ken in
uw schoe nen do zen. Deel 1 werd tot nu toe
in een opla ge van 1300 exem pla ren ver -
kocht. Een mooi aan tal en niet ver won der -
lijk. Nog maals be na drukt de re dac teur,
Peer- Chris ti an Ànensen, dat de ver za mel -
vreug de voor op moet staan bij het ver za -
me len van de be han del de ob jec ten. Er zijn
daar om geen prij zen ge noemd. Vol gens
hem zijn de be han del de ob jec ten niet meer
waard dan 10-20 Noor se kro nen en zul len
ze niet snel meer waard wor den. 
Als bo nus vindt u een na druk van een post -
cliché voor mas sa- en groeps kruis ban den
dat ge bruikt werd in de pe ri o de 1950-1972.

Het boek je be vat 96 blad zij des op ong eveer
A-4 for maat. De il lu stra ties zijn in
zwart-wit. Het wordt uit ge ge ven door het
Norsk Fi la te list for bund in sa men wer king
met SKANFIL AS, Boks 2030, NO-5504 Hau -
ges und. E-mail: . Web-site:www.skan fil.no.
u kunt het daar be stel len. De prijs is NOK
100, ex clu sief ver zend kos ten. ISBN:
82-92531-03-3.
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