
 

150 Verhalen - 150 Jaar Finse Postzegels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan word je landsnaam ook nog eens synoniem voor technisch en artistiek hoogstaande ontwerpen 

voor vele gebruiksvoorwerpen die wij heden ten dage niet meer kunnen missen. 

Dit zijn een aantal ingrediënten van dit heerlijke boek. Al 150 jaar lang heeft het schrijven van een brief 

in Finland een diepere betekenis dan gewoon maar even een berichtje sturen. Echter al 150 jaar lang 

mag er een plakkertje op de brief geplaatst worden als teken dat het vervoer door en van de afzender 

naar de geadresseerde is betaald.  De geschiedenis van dit land in zijn korte onafhankelijke situatie met 

alle strijd en euforische momenten en met al zijn trots worden weerspiegeld in die 150 jarige 

geschiedenis van de eigen postzegel. 

  

150 Tarinaa/små berättelser/stories 

  

Onder deze titel heeft de Finse post een prachtig boek gepubliceerd. Zoals u begrijpt gaat het boek over 

150 jaar postzegels in Finland. De ene postadministratie buitelt over de andere om hun zoveelste 

jubileum kracht en luister bij te zetten door middel van het uitgeven van speciale postzegels en de 

daarbij behorende parafernalia. Het fenomeen jubileumboeken behoort hier ook bij. Daar is helemaal 

niets mis mee. Maar soms kom je producten tegen waarvan je denkt….. moet dat nou? 

 

Echter de Finse post is er in samenwerking met het Finse postmuseum in geslaagd om een, in mijn ogen, 

opmerkelijk boekwerk te laten verschijnen dat daadwerkelijk anders is dan andere jubileumboeken. Het 

boek telt ruim 300 bladzijden. Na de introductie en het voorwoord komen er niet minder dan 150 

postaal verzonden items te voorschijn, ja, precies, voor ieder jaar één. Elk verhaalt over een verzonden 

stuk dat op de een of andere wijze karakteristiek is voor dat specifieke jaar. De hoofdrol wordt gespeeld 

door dat kleine stukje papier dat de wereld veranderde en de bijrollen zijn weggelegd voor het grotere 

57e zijn op de wereldranglijst, en toch eerder zijn 

dan je overheerser, dat voelt natuurlijk goed. Een 

postbeambte die zijn eigen zegels verkocht en die 

nog gelegaliseerd waren ook. Drietalige 

poststempels. Rouwzegels die gebruikt werden uit 

protest vanwege het niet meer mogen gebruiken van 

de eigen zegels op post naar het buitenland. De 

Olympische Spelen mogen organiseren die 

uiteindelijk bekend werden als de Spelen die er nooit 

waren. In een oorlog betrokken worden die je niet 

wilt maar wel moet uitvechten. Dan nog eens 

gastheer zijn van een veiligheidsconferentie die voor 

West- en Oost-Europa vrede moet brengen. Een 

eilandengroep binnen je grenzen hebben waarvan 

het gros van de bewoners een andere taal spreekt 

dan de moedertaal en dan zijn die eilanden ook nog 

eens gedemilitariseerd gebied.   



stuk papier dat vervoerd/bezorgd moest worden, alsmede voor de mensen die dit vervoer volbrachten. 

Ook de, postale, wetten en regels alsmede de logistieke problemen waar zij mee geconfronteerd  

 

werden spelen een rol en belichten de geschiedenis van het Finse postzegeltijdperk. Een machtig boek 

waarin zéér vele aspecten van de Finse geschiedenis in het kort worden vastgelegd. Een prachtig boek 

waarin veel bijzondere maar ook simpele poststukken hun verhaal vertellen. Een goed en hecht 

jubileumboek waarin elke bladzijde tekst afgewisseld wordt door een prachtige fotopagina waarin een 

poststuk de boventoon voert en waar de achtergrond de omstandigheden van dat moment accentueert. 

Een heerlijk boek dat voor de Finland verzamelaar een klein juweel is en dat hij mag koesteren als hij of 

zij dit op de boekentafel heeft liggen. Bijna een Fabergé product dat de bezitter van dit boek als zodanig 

moet koesteren. 
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