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Vele ter zake doende afbeeldingen zoals echt gelopen poststukken vullen het geheel op tot een zéér 

lezenswaardig en leerzaam handboek. Voorin vinden we nog het een en ander over de oude Finse 

stempels, vervalsingen en mogelijke verzendingsvormen met tarieven per emissie. Een aantal bladzijden uit 

een wereldvermaarde Finlandverzameling is een lust voor het oog. Het laatste gedeelte van dit eerste deel 

behandelt de bus- en veldpostzegels alsmede de uitgaven van de gebieden Oost-Karelië, Noord-

Ingermanland, Karelië 1921 en Aunus. Het geheel wordt afgesloten met de Kerstzegels, de zegels van de 

diverse scheepsmaatschappijen, Helsinki lokaalpost en de treinzegels. Ook de revenuzegels komen 

uitgebreid aan bod gevolgd door de Finse firmaperforaties. “Last but not least” de Finse en Russische 

postwaardestukken alsmede tarievenlijsten sluiten dit eerste deel af. 

Het tweede deel begint met de speciale uitgiften, zoals het rode kruis zegel (1922) en 10 jarig viering van 

onafhankelijk Finland (1927) en loopt door tot en met de uitgifte van 5 september 2011. Ook hier vinden 

we bij vele zegels en series uitgebreide uitleg en tabellen betreffende o.a. papiersoorten, fluor en fosfor, 

druktechnieken en achtergrondinfo betreffende de zegels. Ook worden de vele FDC stempels getoond. 

Hierna komen de persoonlijke zegels, jaarsets en -boeken alsmede de maximumkaarten. Het hoofdstuk dat 

de postzegelboekjes behandelt is zéér uitgebreid en overzichtelijk met vele afbeeldingen ook van de 

verschillende inhouden van boekjes. De boekjes worden gevolgd door de diverse automaatstroken, waarna 

Åland het tweede deel afsluit. 

 

 

Daar is ie dan eindelijk, de nieuwe bijbel voor de 

Finland verzamelaar. Voor het eerst in zijn/haar 

bestaan is dit lijvige boekwerk opgedeeld in twee delen 

én in een kleiner, handzamer, formaat. 

Het eerste deel omvat de “oude filatelie”. Dit zijn de 

langlopende zegels tot en met 1930 inclusief de tot die 

series behorende zegels die later zijn uitgegeven. Dus 

alle langlopende frankeerzegels die tot en met 1930 

zijn uitgegeven inclusief de zegels van het Leeuwtype 

1930 plus de beeldzegels, zoals hoofdpostkantoor en 

kasteel Olofsborg, die doorliepen tot aan 1952. Dit 

eerste deel bevat zéér veel extra info. Veel emissies 

worden onder de loep genomen en uitgebreid 

behandeld. We vinden uitgebreide artikelen over deze 

oudere zegels met uitvergrote afbeeldingen waardoor 

de diverse typen duidelijk te herkennen zijn. Ook 

vinden we bladzijden vol met kleurenafbeeldingen van 

zegels zodat de vele kleurnuances makkelijk herkend 

worden. De papiersoorten en watermerken worden 

niet overgeslagen. 
 



Deze set is een lust voor het oog en een must voor de Finland verzamelaar die wat verder kijkt dan de 

doorsnee catalogus en voor de prijs hoef je het niet te laten. Jammer alleen dat de porto van uit Finland zo 

schrikbarend hoog is. Voor onze Skandinaviëleden kan ik hem nog met korting bestellen. Deze korting valt 

echter geheel weg tegen de portokosten. U moet rekenen op 42,00 euro 
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