
 

 

Ter gelegenheid van hun 50 jarige bestaan heeft onze Duitse 
"zustervereniging", een indrukwekkend jubileumboek 
uitgegeven. Alle leden werden gevraagd om een klein artikel te 
schrijven of om een van hun stukken uit hun verzameling te 
tonen en toe te lichten. 
Behalve 15 editoriale bijdragen hebben ongeveer 70 schrijvers (= 
40 % van de leden!) aan de oproep gehoor gegeven en het 
aangedurfd om een kort artikeltje te schrijven. Dit resulteerde in 
ruim 80 schrijfsels, met soms verrassende onderwerpen. De 
artikelen worden allen begeleid door duidelijk kleuren 
illustraties. Alle landen zijn ruim vertegenwoordigd. Vele 
opmerkelijke stukken worden getoond en belicht. Veel, mij, 
onbekende aspecten en wetenswaardigheden heb ik al kunnen 
vinden. Het is een rijke gemêleerde en bonte samenstelling 
geworden waaruit de ruime interesse, in alle aspecten van de 
Scandinavische filatelie, van de leden naar voren komt. 

Opmerkelijk, althans in mijn ogen, is het ruime aanbod van artikeltjes betreffende de Færøer. We komen 
letterlijk van alles tegen. Gewone alledaagse zaken soms met een onverwachte twist, grote 
zeldzaamheden, scheeps- en luchtpost, retourbrieven en postzegelboekjes. Losse zegels met 
achtergronden en brieven waarvan de inhoud soms interessanter blijken te zijn dan de omslagen. Post uit 
de voorfilatelistische periode evenals gewone post en veldpost uit de beide wereldoorlogen, 
postwaardestukken, stempels, perfins, tarieven en frankeringcombinaties, enfin, het hele scala van 
verzamelen komt al lezend langzaam voorbij gedobberd. 
 
Het geheel wordt voorafgegaan door een, ruim geïllustreerde, bloemlezing van diverse hoogtepunten die 
de vereniging in zijn 50 jarig bestaan heeft mogen meemaken. Zoals daar zijn/waren deelnames aan 
(inter)nationale tentoonstellingen. Uitreiking van oorkonden etc. aan leden van verdiensten en ereleden 
enzovoorts en uiteraard niet te vergeten een min of meer chronologisch overzicht van het reilen en zeilen 
van de verenging sinds de oprichting tot aan vandaag. 
 
In mijn optiek is het een meer dan interessante uitgave geworden waarbij er voor iedere geïnteresseerde 
in Scandinavische filatelie wel het een en ander uit te halen is. 
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