
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel: LAPE 2014 
De LAPE catalogus is die “andere” Finse catalogus. Ook dit 
keer is er een “kleine” uitgave gekomen. Voor een speciale 
moeten we nog even wachtten. In deze catalogus vinden 
we naast de gewone postzegels uiteraard ook de velpost,- 
buspakket-, en automaat stroken en zegels. Verder zijn er 
aparte hoofdstukken voor de Finse kerstzegels, de 
persoonlijke zegels, de boekjes evenals de jaarsets en 
maximumkaarten. Verder vinden we de uitgaven van Åland 
en Estland plus Russische zegels gebruikt in Finland. Vooral 
dit laatste hoofdstuk vind ik een uitermate goede en 
terechte aanvulling. Het weten waar aan je Russische 
zegels, gebruikt in Finland, kan herkennen is iets dat je niet 
een, twee, drie even door hebt. De gebruikte illustraties 
zijn in kleur en goed gedetailleerd. De prijzen zijn bij de 
klassieke uitgaven in 4 kolommen weergegeven en vanaf 
1875 in 2 kolommen. Eerst, 1875/1882 voor ongebruikt en 
gebruikt en bij de latere uitgaven voor postfris en gebruikt. 
En ook hier worden de FDC prijzen vermeld. Het 
onderscheid tussen de diverse typen en/of bijzonderheden 
wordt ook in deze uitgave duidelijk weergegeven door 
bijvoorbeeld verhelderende uitvergrotingen. Deze 
catalogus is wat ruimer opgezet en is ook drietalig 
uitgevoerd, Fins, Zweeds en Engels.  

Hierin zijn ze niet geheel consequent geweest. Bij sommige onderwerpen vinden we alleen een Finse en een 
Zweedse uitleg en soms met een zéér summiere Engelse samenvatting. Dat had beter gekund vind ik. Maar 
laten we dat maar als een persoonlijke bemerking opvoeren. Voor de helderheid of gebruiksgemak zijn de 
bladzijden per hoofdstuk aan de buitenrand gemarkeerd. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen kleur. Hierdoor kan je 
in een keer op het goede gedeelte de catalogus openslaan. 
 
Hier vinden we geen “aanvink hokjes” en ook het formaat is wat breder. Hierdoor wordt het in de binnenzak 
meenemen wat lastiger. Echter een bruikbare catalogus is en blijft het. 
 Wat onderscheidt deze twee Finse catalogi nu van elkaar? Ik ga en kan er geen uitspraak over doen. Het ligt 
geheel aan de gebruiker. De een zal voor de Lape kiezen en de ander voor de Norma. Over smaak valt nu 
eenmaal niet te twisten. 
Portokosten van uit Finland zijn evenals in andere Noord Europese landen behoorlijk hoog maar bij meerdere 
bestellingen kan ik korting krijgen en eventueel wat aan de portokosten doen. 
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