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Het is een duidelijk geschreven verhaal met vele afbeeldingen van zegels, seals, etiketten, vignetten, 

stempels, ansichtkaarten en andersoortige poststukken. Niet alleen het toeristische gebeuren wordt 

belicht, ook aan de diverse, al dan niet  wetenschappelijke, expedities wordt aandacht geschonken. 

Details van de bezoekende cruiseschepen alsmede over de vervoerde passagiers etc. zijn eveneens 

vermeld. 

De meeste van onze leden zijn bekend met de diverse publicaties van ons overleden lid J.L. Jvangean en 

koesteren en raadplegen deze publicaties, en niet onterecht, nog geregeld. Dit “handboek” geeft niet 

alleen een vernieuwd inzicht op dit interessante gebied maar is ook een welkome aanvulling van diverse 

feiten die sinds de jaren 80 bekend zijn geworden. Het boek heeft een logische volgorde en sluit af met 

zowel een overzicht van stempels en cachet’s, een bibliografie alsmede een aantal tabellen waarin onder 

andere een overzicht te vinden is van het aantal verzonden poststukken, de diverse mogelijke 

postkantoren, de diverse bestemmingen en welke cruiseschepen Spitsbergen bezochten. 

Voor de Spitsbergen en Svalbard verzamelaar een welkome aanvulling voor zijn boekenplank. 

Mochten er meerdere liefhebbers zijn die interesse hebben in dit boek, laat het mij dan weten. Misschien 

kan ik bij gelijktijdige bestelling een korting bedingen. 
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Drie leden van de SPS, “The Scandinavian Philatelic 

Society”, hebben hun gezamenlijke interesse namelijk de 

postale geschiedenis van Spitsbergen al jaren niet onder 

stoelen of banken geschoven. Het trio heeft in meer of 

mindere mate, individueel of samenwerkend, diverse 

artikelen met betrekking tot dit gebied geschreven. Deze 

schrijfsels zijn in de loop der tijd gepubliceerd in 

“Scandinavian Contact”. Dit is het Engelse equivalent van 

“Het Noorderlicht”. In deze zojuist verschenen publicatie 

trachtten zij een gebundeld overzicht te geven van hun 

kennis omtrent de zegels, stempels, enveloppen en wat al 

niet meer, die in de periode voor de 1e wereldoorlog in 

gebruik zijn geweest bij onder andere de diverse 

maatschappijen die op een min of meer geregelde basis 

cruises organiseerden naar dit fascinerende gebied. 
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