
 

 

Ook de Finse zegel van de laatste twintig jaar zijn, zo hier en daar, behoorlijk omhoog bijgesteld. Wat is er echt 

nieuw in deze catalogus. Wel, er zijn een aantal nieuw ontdekte varianten bij de uitgiften van Finland en Åland 

opgenomen. Ook bij Litouwen zijn een flink aantal nieuwe perforatie variëteiten opgenomen en bij Letland zijn 

samenhangende zegels apart benoemd en geprijsd.  

Verder is er niet veel veranderd dus concludeer ik maar weer dat dit is een gedegen en betrouwbare catalogus is 

waarin we niet alleen postzegels maar ook de "Back of the Book" zegels kunnen vinden. Verder vinden we de 

postzegelboekjes uitgebreid behandeld met overzichten van de opbouw van de inhoud per boekje. Standaard twee 

prijskolommen, soms drie. Jaargangoverzichten en overzichten van de uitgegeven blokken. Tevens vinden we 

tabellen waarin de langlopende series met het gelijke zegelbeeld zijn opgenomen. Uiteraard zijn alle nieuwe 

uitgaven tot ongeveer juni 2021 opgenomen.  Deze catalogus, met uiteraard een harde kaft, telt 512 bladzijden met 

5000 illustraties en 26.400 prijswaarderingen . 

 

    

Dit is het 11e deel in de nieuwe opgesplitste reeks Europa catalogi en de 

tweede die het vroegere 5e deel Noord Europa vormde. Maar, naar ik mag 

aannemen, is dit nu wel bij iedereen bekend. Hier worden, en wel in deze 

volgorde, de zegels van Estland, Finland, Åland, Karelië, Letland, Litouwen, 

Middenlitouwen en Noord-Ingermanland behandeld. Ondanks deze 

vernieuwde indeling verandert er niets aan de opzet van de catalogi. De lay-

out en opbouw zijn gelijk gebleven. 

 Zoals gewoonlijk is de catalogus weer geheel doorgenomen en zijn er kleine 

correcties doorgevoerd. Verder zijn er, volgens het voorwoord, ruim 90 

nieuwe kleuren illustratie toegevoegd. Of dit foto's van nieuw uitgebrachte 

zegels zijn of dat ze oude zwart/wit illustraties vervangen hebben weet ik 

niet. Uiteraard zijn ook de prijzen weer aangepast aan de huidige markt. 

Diverse, duurdere, Finse zegels zijn wederom in prijs gestegen.  
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