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De 7 hoofdstukken behandelen o.a. de kerken op de Faeröer, vogels en insecten, kunst en onderwijs, 

de visserij rond de eilanden maar ook nabij Groenland, sagen en legenden en een inkijkje in een 

uitermate belangrijke verzameling “Faroese postale history” met vele brieven en poststukken 

gebruikt op de eilanden, alsmede scheepspost naar allerlei bestemmingen daarbuiten. Elk hoofdstuk 

is rijk en smeuïg geschreven en voorzien van diverse afbeeldingen niet alleen van postzegels, maar 

ook van ansichtkaarten en brieven. Mocht u het boek uit hebben dan staat er achterin nog een 

uitgebreide bibliografie waarin u vele boeken over de eilanden kunt vinden.Het geheel is een stevige 

pil van 360 pagina’s geworden. Mocht u van de zomer op een warm strand liggen dan is dit een 

uitstekend boek om de tijd te doden. Ik waarschuw u wel. De mogelijkheid bestaat dat u zo geboeid 

bent door dit boek dat u de tijd vergeet. Dus zorg dat u zich goed insmeert anders houdt u er nog 

minder prettige herinneringen aan over. Mocht u van de zomer niet naar een warm land trekken 

maar naar de Faeröer Eilanden zelf gaan, neem dan vooral dit boek mee. Het kan u als leidraad 

dienen tijdens uw wandelingen en rondritten en waarschijnlijk kunt u nog eens een gids met 

stomheid slaan met wetenswaardigheden en/of details uit dit boek. 

Ondanks de “duo” verschijning is het een boek dat ik u ten zeerste kan aanbevelen. 
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Deze titel zal de verwoede Faeröer verzamelaar bekend in de 

oren klinken. 

De Amerikaanse schrijver, woonachtig in Reykjavík, Don Brandt 

heeft in 1996 een alleraardigst boekje geschreven dat dezelfde 

titel droeg. Dit boekje was bijna uitverkocht bij de 

Postadministratie van de Faeröer en daar Don ondertussen bezig 

was een vervolg te schrijven heeft de postadministratie van de 

Faeröer Eilanden besloten om beide boeken te bundelen en als 

één geheel te publiceren. Wat is wijsheid? 

Afijn, de bespreking van het eerste deel staat op de website dus 

die kunt u daar nalezen. Het tweede is een perfecte aanvulling 

op het eerste deel, want het is op dezelfde wijze geschreven. Het 

behandelt zéér veel kleine maar interessante details, die zowel 

met het dagelijkse leven als met de geschiedenis hebben te 

maken en die door middel van postzegels zijn te illustreren. 
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