FFE 16 ( Fakes Forgers Experts)
Deze al weer 16e 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 182
in dit deel.
Deze 16e aflevering zal de laatste zijn waarover
Knud Mohr de redactionele scepter zwaait. Sinds
hij het van de vorige redacteur, tevens
“uitvinder” van de reeks, Paolo Vollmeier, heeft
overgenomen stond Knud alweer 10 jaar en
evenzovele publicaties borg voor een grote
verscheidenheid van artikelen en onderwerpen.
Ook deze aflevering staat weer boordevol met
artikelen over de mondiale strijd tegen het
vervalsen en het manipuleren van postzegels,
poststempels en poststukken.
Vele landen, zegels, brieven en experts/auteurs
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 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.
In deze uitgave vinden we een 28-tal artikelen van vele bekende en minder bekende
verzamelaars en experts. Een kleine greep uit de inhoud:












Vervalste brieven van de Donau Dampschiffart Gesellschaft (Dr. J. Velickovic),
vervalste Australische 2D George V zegels (G. Kellow),
vervalste brieven met Braziliaanse “Bullseye” zegels (B. Juchert),
de Congolese Free state zegels; de 1898 zegels met ongeperforeerde zijde, de 1887 10
Frans onuitgegeven zegels echt of vals?,
de valse “Bateau-poste”stempels alsmede de valse BOMA overdrukken van 1922 op de
verkeerde drukvellen (L. v.d. Marcke),
de moderne vervalsingen van HongKong (H.W. v.d. Vlist),
Gemanipuleerde covers van Napels (M. Menthaschi),
vervalsingen van “Novia Scottia” en “New Brunswick” zegels (R. Gratton),
echte en valse afstempelingen op de Zweedse Värnamo zegels van 1918 (H.
Obermüller),
de vervalsingen van de eerste Japanse zegels door de Spiro broeders (J. v.d. Linden),
een Canadees lokaal zegel om het gebruik van US zegels te ontmoedigen (Ch. Verge)

Verder vinden we artikelen met als onderwerp vervalste zegels, poststukken en stempels van
de volgende landen; Spanje, Triest-Gorizia-Slovene Littoral, Australië, Engeland, New South
Wales, Portugal, Canada, Russische “ruimtevaartpost” en Denemarken. Indexen op onderwerp
en op auteur van alle uitgaven plus een lijst met individuele leden van de A.I.E.P. besluiten dit
16e deel.
Ik verwacht dat Knud Mohr’s opvolger, Jonas Hällström, op dezelfde wijze, met uiteraard zijn
eigen inbreng, zorg zal dragen voor een excellente continuering van deze belangrijke en
interessante reeks. Voor meer informatie omtrent inhoud en/of verkrijgbaarheid in
Nederland; henk.burgman@gmail.com
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