
EDITION D’OR XV: Finland – Rouletted Revenue Stamps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze revenuverzameling is, denk ik, de laatst echte grote en belangrijke verzameling van deze zegels. In de 

40-er en 50-er jaren van de vorige eeuw was het verzamelen van revenuzegels bijna net zo algemeen als 

het verzamelen van gewone postzegels. Ondanks de vele overeenkomsten van de revenuzegels en de 

postzegels stierf het verzamelen van deze kleinoden bijna geheel uit. Door tegenwerking van de 

filatelistische wereld en door het ontbreken van goede literatuur temperde het enthousiasme en waren er 

bijna geen nieuwe, jongere verzamelaars die zich met dit onderwerp bezig hielden. Heden ten dage staat 

het verzamelen van deze zegels, mede door het vermelden in de bekende Finse catalogi, weer wat in een 

beter licht.  

In 11 pagina’s krijgen we een beknopte uitleg omtrent de oorsprong, het ontwerp en de technische details 

van deze zegels. Daarna vinden we de gehele verzameling in perfecte kleuren gereproduceerd. Niet alleen 

een lust voor het oog maar ook zéér leerzaam! De vele unieke stukken zijn vaak van een mondwater 

opwekkende kwaliteit, om het netjes te houden. In ruim 120 pagina’s zien we veel zegel en mooie 

complete stukken. 
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(The Jussi Tuori Collection) 

Een formidabele uitgave in een even formidabele serie 

boeken. Het bekende veilinghuis Corinphila brengt in 

samenwerking met de postzegelhandelaar Heinrich Köhler 

een serie boeken uit met de titel; EDITION D’OR. In deze 

serie worden met goud bekroonde verzamelingen 

vastgelegd die door de verkoop op een veiling 

uiteenvallen. Om te voorkomen dat de kennis die in deze 

grote en belangrijke verzamelingen ligt opgeslagen, 

verloren gaat voor het nageslacht, worden deze 

verzamelingen op deze manier bewaard. Tot op heden zijn 

er 19 verzamelingen op deze wijze bewaard gebleven. Een 

van deze verzamelingen is de revenuverzameling van de 

bekend Finse verzamelaar Jussi Tuori. Het gaat hier om 

een verzameling die uniek is in de wereld. Deze 

verzameling toont de Finse revenuzegels met rouletted 

perforatie; het waren de eerste revenuzegels met 

perforaties. In de periode daarvoor waren het de bekende 

Charta Sigillata zegels die we ook uit Zweden kennen. 
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