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Ook LAPE heeft wederom zijn Finland Special uitgebracht 

en ik heb deze hier voor mij liggen. In deze “Bijbel voor de 

Finland verzamelaar” vinden we behalve Finland uiteraard 

ook de bekende vroegere Finse gebieden zoals Oost-

Karelië, Noord-Ingermanland, Karelië en Aunus met Åland 

als hekkensluiter. 

Het boek begint met het voorwoord en inhoudsopgave, 

waarna een drietalig hoofdstuk over de vroege Finse 

postgeschiedenis, gevolgd door een uitleg over de oudste 

poststempels. Vanaf de éénlijnsstempels via de kast-, 

éénrings- en dubbelringsstempels komen we bij de zo 

genoemde Finlandstempels, waarna we een overzicht 

krijgen van diverse verzendmogelijkheden en tarieven 

voor poststukken in het binnenlandse verkeer en met 

bestemming in het buitenland.  

  

Een uitgebreid hoofdstuk behandelt de ovaalzegels. Hierin vinden 

we de gebruikte stempels, de vele verschillende penontwaardingen 

alsmede vervalsingen en de nadrukken. Dit alles voorzien van vele 

perfecte en scherpe afbeeldingen in kleur. Voor het eerst vinden 

we hierbij ook een redelijk uitgebreide classificatie naar prijs en 

schaarsheid. De classificatie geschiedt door middel van de bekende 

code die loopt van “usual” tot “extremely rare”. Deze laatste is dan 

aangeduid met RR. Ik heb een scan gemaakt van een gedeelte van 

een pagina, zodat u een idee krijgt van hoe het een en ander er uit 

ziet. 

Vanaf dat moment heeft u al een beetje de smaak te pakken betreffende 

de pre-Russische emissies. Op pagina 111 beginnen we met de 1891 

(Russische) ringtypezegels. Wederom eerst een uitleg, dan een overzicht 

van de zegels met de nodige waarderingen (in drie kolommen) waarna 

zegels met diverse varianten, stempels en frankeringen. Vervolgens 

komen de Russische zegels gebruikt in Finland, dan de “Emergency”-

zegels uit de periode januari 1901 (de Russische zegels in Finse valuta) tot 

eind 1917 waarna de eerste Finse leeuwtype (Saarinen) zegels het 

levenslicht zien. Van deze zegels krijgen we onder andere voorbeelden te 

zien van de diverse watermerken en een prijsopgave van deze zegels in 6-

blokken met de drukdata in de velranden.  

 

 



 

Bij deze Saarinen-zegels vinden we zéér veel prijswijzigingen. Bij de volgende definitieve zegels (de leeuwtypes 

van 1930 en de grotere zegels met gebouwen etc.) vinden we wederom zeer veel uitleg en ook hierbij zijn veel 

prijsaanpassingen terug te vinden. Hierna volgen de bijzondere uitgaven elkaar in snel tempo op afgewisseld met 

de definitieve (langlopende) series die uiteraard wederom uitgebreid behandeld worden en waar deze gebruikt 

zijn worden ook de gebruikte FDC stempels getoond. Ook de persoonlijke zegels krijgen een (klein) plekje 

toegewezen. Verder vinden we de bus- en de veldpostzegels, waarna de zegels van de diverse gebieden (Aunus 

en Karelië etc.) alsmede de postzegelboekjes aan bod komen. Opgemerkt moet worden dat er bij de 

automaatboekjes ruimschoots aandacht besteed wordt aan de diverse kaftjes en verschillen in de diverse types 

(dit hoofdstuk beslaat alleen al bijna 45 bladzijden). Hierna vinden we de diverse randgebieden van de Finse 

filatelie zoals; Framastroken en Julezegels. De diverse stadspostzegels en zegels van de trein- en 

scheepvaartmaatschappijen alsmede de revenuzegels. Uiteraard vinden we ook een overzicht van de Finse en 

Russische postwaardestukken, de firmaperforaties en de posttarieven terug en niet te vergeten de (al dan niet) 

nodige verzamelwaardige producten zoals jaarboeken, jaarsets en maximumkaarten. We sluiten af met de zegels 

van Åland. 

 

De catalogus is tweetalig (Fins/Zweeds) met in diverse hoofdstukken een ruime Engelse vertaling. Naar mijn 

bescheiden mening hadden deze Engelstalige toevoegingen niet alleen uitgebreider mogen zijn maar zeker ook bij 

meerdere hoofdstukken aanwezig mogen zijn. 

 

Ik had graag wat meer scans willen opnemen, maar door de dikte kon ik het boek niet plat genoeg op mijn 

scanner leggen zonder de rug te breken. Hierdoor zijn echt goede afbeeldingen helaas niet mogelijk. 

Ik kan deze “Bijbel” met korting bestellen, maar de portokosten van Finland naar Nederland voor één catalogus is 

door zijn grote omvang en gewicht ongeveer € 20,00. Mocht u toch belangstelling hebben laat het mij dan weten, 

dan kan ik in Finland informeren wat de eventuele alternatieve mogelijkheden zijn. 
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