Walking into Iceland's Postal History
De verzamelaars van IJsland hebben het maar moeilijk
wat de filatelistische literatuur betreft. Bijna alle boeken
en catalogi over dit filatelistisch zo interessante eiland
zijn in het Deens of in het IJslands verschenen. Als we
kijken naar wat er in het Nederlands is gepubliceerd, zijn
we snel klaar. Verder dan een paar op zich interessante
artikelen in ons Noorderlicht komen we niet. In het
Duits verschijnen er regelmatig artikelen in het door de
Duitse "Forschungs Gemeinschaft Nordische Staaten"
uitgegeven kwartaalblad. Nu (1993) is er van de hand
van de in Reykjavik wonende Amerikaan Don Brandt
een boek uitgegeven met als titel "Walking into
Iceland's Postal History". In dit handzame boek (21 x 15
cm) wordt in 240 pagina's, verdeeld over 15
hoofdstukken, een brok postgeschiedenis beschreven
op een manier die zelfs een leek op postzegelgebied van
begin tot eind moet boeien.
Don Brandt combineert namelijk de postale geschiedenis van IJsland met een toeristische wandeling
over het eiland. Hierbij komt hij terecht bij onbewoonde boerderijen, verlaten nederzettingen en op
eilanden die door slechts een enkele familie worden bewoond. Hij stopt op elke plaats die op een of
andere wijze iets te maken heeft gehad, of heeft, met de IJslandse filatelie.
Hierbij gebruikt hij afbeeldingen van postzegels, afstempelingen, postroutes (per boot, te voet of te
paard) en postkantoren (sommigen niet meer dan een plaggenhut). Het door hem ter illustratie
gebruikte filatelistische materiaal is van een zeer hoge kwaliteit. Het komt uit zijn eigen verzameling
en uit verzamelingen van zeer bekende IJsland verzamelaars. Ik telde alleen al ruim zestig
afbeeldingen van postkaarten en brieven en zeven landkaarten. Het tellen van afbeeldingen van losse
zegels heb ik maar achterwege gelaten. Alle afbeeldingen, en dat zijn er honderden, zijn in zwart-wit,
maar zo perfect dat er geen detail verloren gaat.
Het is geen droge opsomming van feiten en tabellen, maar een smakelijk geschreven boek, een
waardige opvolger van zijn eerder verschenen boek (1991) met de titel "Exploring Iceland through its
Stamps". Het klinkt als een cliché, maar dit boek is niet alleen een must voor elke IJsland verzamelaar
maar ook voor allen die IJsland als toerist willen bezoeken. Doordat het boek in IJsland is gedrukt en
uitgegeven liggen de kosten wel iets hoger dan als het in Europa of Amerika zou zijn verschenen.
Maar het is zijn prijs dubbel en dwars waard.

De prijs voor het boek "Walking into Iceland's Postal History" komt op ongeveer € 20,00 exclusief
porto. Wilt u dit boek hebben, dan kunt u het bestellen door overmaking van € 23,00 (inclusief porto
binnen Nederland) op postgiro rekeningnummer 5686378 ten name van H.P. Burgman te
Amsterdam, onder vermelding van "Iceland's Postal History".
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