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In deze uitgave vinden we een 33-tal artikelen van vele bekende en minder bekende verzamelaars en 
experts. Voor de Scandinaviëverzamelaar hierbij een klein overzicht van interessante en leerzame 
artikelen. 

afbeelding 1 

Een vervalste noodopdruk en een vervalst sterstempel van VESTMANHAVN op het Faeröer zegel uit 

1919 (Geoffrey Noer). Het verhaal achter de ontdekking van deze zéér goede vervalsing (afb.1).  

Vervalste FDC stempels op Noorse zegels en FDC’s (Peer-Christian Ånensen). Met vele afbeeldingen 

en aanwijzingen waarop de verzamelaar moet letten om deze, vaak toch wel lastige, vervalsingen te 

kunnen herkennen (afb. 2 en 3). 

 afbeelding 2      afbeelding 3 

 

 

De al weer 13e aflevering van deze serie boeken is 
wederom verschenen. Zoals altijd weer een fantastisch 
mooi uitgevoerd boek dat jaarlijks verschijnt. Het aantal 
kleurrijke geïllustreerde bladzijden is in de loop der jaren 
gestegen van zo’n 130 (deel 1 - 1998) naar bijna 200 in dit 
deel. 
 
Het staat boordevol met artikelen over de mondiale strijd 
tegen het vervalsen en het manipuleren van postzegels, 
poststempels en poststukken. Vele landen, zegels, brieven 
en experts passeren de revue. Elke aflevering zit boordevol 
gerichte informatie voor de serieuze verzamelaar die 
verder kijkt dan een postzegel dik is of hoe een poststuk 
gelopen heeft. De verzamelaar die op de hoogte wil blijven 
van de nieuwe en oude technieken die vervalsers en 
manipuleerders gebruiken om klassieke alsmede moderne 
items te verfraaien/verbeteren en/of te vervalsen doen er 
goed aan om deze bladen door te lezen. 
 
 



 

                           

afbeelding 4                                          afbeelding 5                                      afbeelding 6 

Nog meer vervalste stempels door middel van een fantasiestempel dat op veel zegels van diverse 

Scandinavische landen gebruikt is om ongebruikte zegels met plakker op te waarderen naar vaak 

duurdere gebruikte zegels. Ook hier ziet u waar u op moet letten om dit stempel te ontmaskeren 

(Roland Frahm) (afb. 4, 5 en 6). 

Een kleine greep uit de verdere inhoud: Drie artikelen betreffende vervalste postwaardestukken en 

zegels van Groot-Brittannië (Alan Huggins and Trevor I Harris). Vervalste gegraveerde zegels van 

Sicilië (Carl Walske). De fantasieproducten van de Canadese ontwerper Mr. G. Prosser (Charles J.G. 

Verge). Vervalste ontwerpen, proeven en essays van Frankrijk (Jean-François Brun). Een artikel over 

de bekende vervalser PHILIP SPIRO, Hamburg (Wolfgang Maassen). De strijd tegen vervalsingen bij 

internetveilingen (Andrew M.T. Cheung). 

Verder mag ik u een drietal artikelen van Nederlandse auteurs niet onthouden: Een door SPIRO 

vervalst stempel (Hans J.A. Vinkenborg), de vervalste Hongaarse HOMONNAY stempels, ontdekt 

tijdens FEPAPOST ‘94 en moderne zegels van Groot-Brittannië vervalst ten nadele van de post 

(Hendrik W. van der Vlist). Verder vinden we artikelen met als onderwerp vervalste zegels, 

poststukken en stempels van de volgende landen; Ecuador, Brazilië, Portugal, Frankrijk, België, 

Luxemburg, Helgoland, Kurland, Joegoslavië, Australië, New Zealand, Filippijnen en Newfoundland.  

Indexen op onderwerp en op auteur van alle 13 uitgaven plus een lijst met individuele leden van de 

A.I.E.P. besluiten dit 13e deel. Voor meer info omtrent inhoud en/of verkrijgbaarheid in Nederland: 

henk.burgman@gmail.com. 
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