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Het boek is verdeeld in 4 secties, n.l. Finland; waarin alle zegels en boekjes van Finland te vinden zijn evenals de 
diverse jaarsets en maximumkaarten etc. Dit zijn de witte pagina’s. Hierna volgen de secties met Julezegels, de 
rode pagina’s, de uitgiften van Åland (groen), de blauwe sectie geeft een zéér beknopt overzicht van de zegels 
van Denemarken. De kleuren van de secties worden weergegeven door een gekleurde band aan de 
buitenranden van de pagina’s. Dus geen gezoek. In een keer ben je bij de sectie die wilt raadplegen. Echt 
handig! Hierna vinden we een overzicht van de behaalde waarderingen op de FINLANDIA 2017, de grote 
tentoonstelling die  i.v.m. 100 jaar onafhankelijk Finland werd gehouden in Tampere, gevolgd door een 
"facsimile" uitgave van de eerste LAPE catalogus, waarna een overzicht van veilingopbrengsten van topstukken 
van het afgelopen jaar te bewonderen is. 
 
Om nog even terug te keren naar het begin waarin ik dit ’n “eenvoudig” boekje noemde. Echter de inhoud is 
niet zo eenvoudig. De tekst is tegenwoordig bijna geheel 3 talig (Engels, Zweeds en Fins) dus dat is ook weer 
mooi meegenomen. Door de vele extra afbeeldingen van de diverse type zegels en andere verduidelijkingen is 
het voor de verzamelaar, die iets verder wil in de Finse filatelie, een buitengewoon aardige catalogus die mede 
door zijn gunstige prijs een aan te raden aanschaf is. Ook deze catalogus is tegenwoordig uitgerust met een 
harde kaft en een leeslint, beide handige extra's die het gebruik veraangenamen.  
 
Interesse? Laat het mij weten. Bij genoeg belangstelling kan ik proberen korting te bedingen. 
(henk.burgman@gmail.com) 
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Voor de Finland bestaat er de LAPE catalogus. Om de zoveel jaar 
verschijnt er een speciale uitgave die Finland in diepte behandelt. 
Daar buitenom komt er elk jaar een kleine, simpelere catalogus uit. 
Deze is zojuist weer verschenen. In 1937 was de eerste publicatie van 
deze catalogus. Dit betekent dat dit jaar het 80-jarig jubileum word 
gevierd.  Deze kleinere, eenvoudige uitgave, in het Fins ook wel de 
“Pika”genoemd, is echter minder eenvoudig dan menigeen denkt. 
Met ruim 400 bladzijden is dit niet echt een kleine catalogus. In dit 
zeer kleurrijke boekwerk vinden we alle zegels van Finland, Åland en 
Denemarken. Niet alleen de gewone postzegels maar ook de 
persoonlijke zegels (een in Finland zéér uitgebreid verzamelgebied 
met vele mogelijkheden) de bus/pakket- veldpostzegels, 
postzegelboekjes en de automaatstroken plus de kerstzegels. Verder 
vinden we de uitgiften van de diverse Finse gebieden zoals Karelië en  
Oost-Karelië alsmede Aunus en Noord Ingermanland.  
De waarderingen worden in twee kolommen weergegeven. De 
klassieke uitgaven, tot en met 1882, voor ongebruikt en gestempeld 
daarna voor postfris en gestempeld. De afbeeldingen van de zegels 
zijn scherp en in kleur. 
 

 


