
 

 

De gebruikte illustraties zijn in kleur, scherp 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. Dit zijn de beruchte zegels die door 

2 verschillend drukkerijen zijn uitgegeven. De zogenoemde S en L drukken. Helaas ontbreekt er een uitleg waarmee men deze 

twee drukken van elkaar kan onderscheiden. Wel vinden we een vermelding dat deze zegels een toeslag van 80% krijgen indien 

ze postfris zijn. Hier wordt ineens een waardering voor gebruikte zegels in luxe staat vermeld. De dan vermelde prijzen zijn 

veelvouden van de zegels in "gewone of doorsnee" conditie. Of dit staat voor een luxe geplaatst stempel of voor een goed 

gecentreerd zegel met optima forma perforatie? Dat weet ik niet. Vanaf 1930 worden de FDC prijzen vermeld. Vanaf 1963 

word alleen nog voor postfris en gebruikt geprijsd en valt het luxe gedeelte weg. 

 

 

Veel grote veranderingen of nieuws zijn er niet te bespeuren in deze 

nieuwe editie. Uiteraard vinden we naast de gewone postzegels ook de 

veldpostzegels, de Buspakketzegels, en automaatstroken en dito zegels. 

Verder zijn er aparte hoofdstukken voor de Finse kerstzegels, de 

postzegelboekjes evenals de jaarsets en maximumkaarten. De uitgaven van 

de Finse gebieden (Aunus - Noord Ingermanland - Karelië en Oost Karelië) 

en Åland worden niet vergeten. In elke uitgave wordt er een extra land of 

gebied opgenomen. Dit jaar is het weer eens Estland (1918-1940 en 1991 

tot heden (september 2021) + de Duitse bezettingszegels en de lokale 

zegels). Als extraatje krijgen we dit keer een verhandeling en overzicht van 

de pakketzegels die in Helsinki in gebruik waren om pakketten per tram te 

(laten) vervoeren. Echt een interessant onderwerp en gelukkig voorzien van 

een Engelse vertaling. Gelukkig zeg ik want behalve de details bij de 

opgenomen zegels (3 talig Fin - ZW - GB) vinden we (veel te) weinig Engelse 

teksten terug in deze catalogus. Zo staat er helemaal in het begin een 

artikel over de 5 en 10 Kopeken zegels van 1860. Lijkt mij zéér interessant, 

maar ja, mijn Fins is enigszins roestig, dus.... Het lijkt wel willekeur. Bij de 

uitleg van de diverse typen is het ene onderwerp drie talig en het volgende 

alleen in het Fins en dan weer tweetalig n.l. in het Fins en in het Zweeds. Ik 

heb daar al jaren contact over met de uitgever maar er komt maar weinig 

van terecht. 
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Onnodig is te vermelden dat alle prijzen zij aangepast aan de huidige markt. 

Opvallend is dat er een heel hoofdstuk gewijd is aan de persoonlijke 

postzegels, leuk! Het onderscheid tussen de diverse typen, behalve dus 

voor S en L drukken, en/of bijzonderheden wordt redelijk duidelijk 

weergegeven door bijvoorbeeld verhelderende uitvergrotingen, maar zoals 

gezegd ontbreekt de Engelse uitleg. 

Gelukkig is ook deze catalogus voorzien van een harde omslag waardoor 

het boek rechtop blijft staan in de boekenkast en ook mooi open blijft 

liggen tijdens het gebruik. Het leeslint is helaas gesneuveld. Deze catalogus 

is, ondanks het gebrek aan Engelse vertalingen, in mijn ogen toch wel een 

goede catalogus die zijn prijs dubbel en dwars waard is. Echter de 

verzendkosten vanuit Finland zijn schrikbarend hoog. 

 


