
 
 

 

 

Vals 

Er zijn mensen die vinden dat de 

KNBF een oplossing moet 

hebben voor alles wat er in de 

wereld van de filatelie niet goed 

gaat. Zo werden we een tijd lang 

bestookt door iemand die vond 

dat de Bond het orgaan bij uitstek 

was om iets te doen tegen de 

groeiende stroom vervalsingen  

die op internet worden 

aangeboden. Een proces tegen 

Ebay aanspannen was geloof ik 

wel het minste wat we konden 

doen. De namen en adressen 

van de vervalsers zijn bekend, 

maar op de een of andere manier 

zijn ze lastig aan te pakken. Ook 

de NVPH lijkt niet verder te komen dan knarsetandend toezien. 

Ik werd de mailtjes en verwijten richting Bond op een bepaald moment zo 

zat, dat ik ze ongelezen naar de digitale prullenbak verplaatste, totdat…. 

Op zoek naar stempeltjes stuitte ik op 

Ebay op een handelaar die alles 

overtrof wat ik tot nu aan rommel had 

zien langskomen. De man lijkt  

“gespecialiseerd” in opdrukken. Zijn 

positieve feedback zal hij wel te 

danken aan het gewone materiaal, 

maar verder is  zijn winkel gevuld met 

de meest bizarre nepproducten, zoals de zegels met Alkmaar-opdrukken. 
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Zoiets bedenk je toch niet als je bij je gezonde verstand bent? Zegels van 

ver voor de Tweede Wereldoorlog laten bedrukken met hakenkruizen en 

‘Alkmaar’ in verschillende lettertypes. En vervolgens dat soort junk ook nog 

te koop aanbieden. Hij heeft ook deze variant met hakenkruizen in de 

aanbieding. Als Mein Kampf in 

Nederland verboden is, kunnen 

we deze perversiteiten toch 

ook aanpakken? 

Toen ik eenmaal de smaak te 

pakken had, ben ik eens gaan 

kijken wat Willy nog meer in de 

aanbieding had. Ik werd niet 

teleurgesteld. 

Kijk en verbaas u over het 

materiaal dat Willy zelf in een 

toelichting aanprijst als ‘fake’ 

en ‘forgeries’. 

Hij is dus lekker ingedekt. 

 

 



Nu bestaat de mogelijkheid om bij Ebay bezwaar te maken tegen 

frauduleuze producten, maar nadat ik me een half uur door allerlei 

schermen geworsteld had om steeds weer terug bij af te komen, gaf ik de 

moed op.   

Toch moet er iets te doen zijn tegen deze filatelistische porno. Ik hoop in 

ieder geval dat u alert bent op dit soort falsificaties, die maar één doel 

hebben: uw geld.  

Volgende keer iets over Rob Nihot= Bor Tohin=Tohin Bor? Die combineert 

tegenwoordig het produceren van bedenkelijke postzegels met de verkoop 

van erotische kunst (www.stampgrossier.nl) . Een heerlijke wereld toch, de 

filatelie. 

John Dehé 

 

 

 

 


