Moderne valse zegels van Nederland
Tussen 2010 en 2012 hebben een Limburgse postzegelhandelaar en zijn maatje verschillende valse
Nederlandse postzegels in grotere aantallen verkocht. Ze verkochten stickers met daarop valse en echte
zegels die samen het correcte tarief voor een brief (zie afbeelding 1) of pakje (zie afbeelding 2) vormden.
De echte zegel moest er voor zorgen dat de frankering herkend werd door de apparatuur van de posterijen.
De echte zegel was vanzelfsprekend een zegel met een lage frankeerwaarde. De stickers werden met
korting verkocht. Een win-win situatie voor de verkoper en voor de koper. Tot de vervalsingen werden
ontdekt, de zendingen door de post werden geweigerd en de verkopers werden opgepakt. Indertijd was
het groot nieuws. De posterijen berekenden dat ze miljoenen euro’s schade geleden moesten hebben.
De mannen werden veroordeeld tot schadevergoeding en tot gevangenisstraf.

Afb 1

Afb 2

Ik ben geïnteresseerd in vervalsingen. Vooral van Oost Europese landen, maar als in eigen land ineens
vervalsingen opduiken gaat het kriebelen. Met zo’n grote schade voor het postbedrijf zou je denken dat je
die vervalsingen ook makkelijk zou moeten kunnen vinden. Dat viel tegen. Ik heb een aantal
postzegelhandelaren gemaild met de vraag of ze toevallig deze vervalsingen waren tegengekomen en
zouden willen verkopen. Dat leverde geen positieve reacties op en van een handelaar zelfs een heel boos
mailtje dat hij er niets mee te maken wilde hebben…
Ergens in 2014 bedacht ik dat ik misschien succes zou kunnen hebben met kilowaar van Nederland. Dat
bleek een goed idee. In een jaar tijd heb ik 30 kilo Nederland op papier doorgeworsteld. Voornamelijk klein
formaat zegels, dus dat zijn heel veel zegels. Bij elkaar leverde dat iets meer dan 30 valse zegels op. Geen
geweldige score, maar ik was er blij mee, vooral omdat ik daarmee bijna alle verschillende vervalsingen te
pakken had. Ik zoek er nog steeds een paar, maar daarover aan het einde van dit artikel meer.
Voor zover ik weet hebben de Limburgse postzegelhandelaar en zijn compagnon acht verschillende
Nederlandse zegels vervalst: de rolzegels Koningin Beatrix NVPH 1244A, 1245A, 1246A, 1250A en 1251A
(dat zijn de zegels van respectievelijk 1,50; 2,00; 2,50; 6,50 en 7,00 gulden), de zegels Koningin Beatrix
NVPH 2042 en 2043 (van 1 en 3 Euro) en de zakenpostzegel NVPH 2487, van 0,44 Euro.
Ik begin met de rolzegels van Koningin Beatrix in guldens. Aan
de hand van de zegel van 2 gulden laat ik zien hoe de valse
zegel (afbeelding 3) van de echte (afbeelding 4)
onderscheiden kan worden. Kijk daarvoor naar de vorm van
de tanden. Bij de echte zegel zie je dat de zegel uit een rol is
gescheurd. De tanding is nooit helemaal recht. Bij de valse
zegel zie je dat de tanding regelmatiger is en dat de tanden
niet gescheurd zijn, maar gestanst.
Afb 3

Afb 4

De zegels hebben niet aan elkaar gezeten, maar lijken me in een zelfklevend vel gedrukt te zijn. Zo’n vel heb
ik niet gezien, dus ik kan dat niet met zekerheid zeggen.
De euro zegels van Koningin Beatrix hebben andere kenmerken. Ik laat dat zien aan de hand van de zegel
van 1 Euro. De vorm van de tanden is duidelijk anders. Bovendien zie je bij de valse zegel dat van de tanden
aan allebei zijkanten, de tweede tand van onder en van boven dikker is dan de andere tanden.
Op de afbeelding is dat vooral goed te zien bij de tweede tand van boven aan de rechterzijde (zie
afbeelding 5 voor de valse zegel en afbeelding 6 voor de echte zegel).

Bij de zakenzegel van 0,44 Euro zie je ook duidelijk
verschil als je naar de tanden kijkt. Bij de valse zegel
(afbeelding 7) zijn die tanden afgerond terwijl ze bij
de echte zegel (afbeelding 8) boven recht zijn.
Bovendien zie je bij de valse zegel dat het stansen
niet helemaal goed is gegaan. Daardoor is de
tweede tand van de boven- en onderzijde
losgescheurd van het papier waar de zegel uit
gestanst werd.
Afb 5

Afb 6

Er waren ook andere vervalsers actief in die tijd. Die
vervalsingen zijn minder in de publiciteit geweest.
Vermoedelijk zijn de daders nooit opgespoord. Ik weet
niet of die vervalsingen postaal veel gebruikt zijn. Ik
ben alleen de zegel Koningin Beatrix van 0,44 Euro
(NVPH 2467) in de kilowaar tegengekomen.

Afb 7

Afb 8

Of het chronologisch de juiste volgorde is weet ik niet, maar het verhaal over de andere vervalsers wil ik
beginnen met de zegel Koningin Beatrix NVPH 2467 (0,44 Euro). Zoals gezegd heb ik die vervalsing ook,
eenmaal, in de kilowaar gevonden. De vervalsing is herkenbaar aan de grote veiligheidssleuf aan beide
zijden (afbeelding 9). Zie voor de kleinere veiligheidssleuf bij de echte zegel afbeelding 10).

Afb 9

Afb 10

Afb 11

Afb 12

De volgende twee vervalsingen zijn overduidelijk door dezelfde vervalsers gemaakt.
Het gaat om de zegels Koningin Beatrix NVPH 2036 (0,25 Euro) en NVPH 2042 (1,00 Euro). Deze vervalsing is
gedrukt in grote vellen. Ik heb een velddeel, van de valse zegel van 0,25 Euro, van negen zegels breed en
vijf zegels hoog. De breedte is de originele breedte van het valse vel. De bovenzijde van mijn vel laat zien
dat het hele vel in elk geval een rij hoger is geweest en wellicht nog meer. Van de valse zegel van 1,00 Euro
heb ik een soortgelijk vel gezien. We weten dat de beide echte zegels nooit in vel-vorm zijn gedrukt. Het
grote verschil tussen de valse zegel van 0,25 Euro (afbeelding 11) en de echte zegel (afbeelding 12) is de
tanding.
Kijk vooral naar de hoeken! De vervalsing van deze vervalser van de zegel Koningin Beatrix NVPH 2042 (1,00
Euro) heeft dezelfde tanding als de zegel van 0,25 Euro in afbeelding 11. Zie afbeelding 13. Vergelijk ook
afbeelding 5 met afbeelding 13. De vervalsing die in afbeelding 5 is te zien noem ik daarom de eerste versie
en de vervalsing van de zegel van 1,00 Euro in afbeelding 13 noem ik de tweede versie.

De zegel van Koningin Beatrix, NVPH 2469 (0,88 Euro) is als
velletje vervalst. In afbeelding 14 laat ik het valse velletje zien
en in afbeelding 15 het echte velletje. Zoals bij alle
vervalsingen zijn er meer kenmerken, maar ook hier beperk ik
me tot het meest in het oog springende kenmerk. Kijk naar de
tarieven en dan naar het tarief “buiten Europa”: bij het valse
velletje staat daar “butien” in plaats van “buiten”.

Afb 13

Voor de volledigheid laat ik ook de losse
zegels zien, de valse zegel in afbeelding
16 en de echte zegel in afbeelding 17.
Het grote verschil is weer de tanding. Bij
de valse zegel lijken de tandjes
driehoekjes in tegenstelling tot de
tandjes bij de echte zegel.

Afb 14

Afb 15

Afb 16
Afb 17
Tot slot is er de zakenzegel “1”, NVPH 2748, die als vervalst is gemeld. Ik heb de valse zegel niet gezien. Ik
kan er wel een afbeelding van laten zien (afbeelding 18). De afbeelding is helaas niet van goede kwaliteit.
Toch zijn er wel verschillen te zien met de echte zegel van afbeelding 19. Kijk vooral naar het jaartal “2010”.
Bij de valse zegel is de “0” minder rond dan bij de echte zegel en kijk ook naar de afwijkende “1”.

Afb 18
Afb19
Mocht u valse zegels tegenkomen in uw eigen voorraad en die zegels wel kwijt willen? Ik zoek nog steeds
de rolzegel Beatrix NVPH 1251A (hfl. 7,00), Beatrix NVPH 2043A (€ 3,00), Beatrix NVPH 2042A (€ 1,00) in de
tweede versie (zie afbeelding 13), en de zakenzegel “1”. Alles vals natuurlijk. De echte zegels heb ik wel.
Als dat gewenst is heb ik ook wel wat valse zegels als ruilmateriaal.
Afbeeldingen:
Afbeelding 1: sticker met briefport: de zakenzegel van 0,44 Euro is vals, de zegel van 0,02 Euro is echt
Afbeelding 2: sticker met port voor een pakket: alle zegels zijn vals
Afbeelding 3: NVPH 1245A vals
Afbeelding 4: NVPH 1245A echt
Afbeelding 5: NVPH 2042 vals (versie 1)
Afbeelding 6: NVPH 2042 echt
Afbeelding 7: NVPH 2487 vals
Afbeelding 8: NVPH 2487 echt
Afbeelding 9: NVPH 2467 vals
Afbeelding 10: NVPH 2467 echt
Afbeelding 11: NVPH 2036 vals
Afbeelding 12: NVPH 2036 echt
Afbeelding 13: NVPH 2042 vals (versie 2)
Afbeelding 14: NVPH 2469: het valse velletje
Afbeelding 15: NVPH 2469: het echte velletje, zonder zegels
Afbeelding 16: NVPH 2469 vals
Afbeelding 17: NVPH 2469 echt
Afbeelding 18: NVPH 2748 vals
Afbeelding 19: NVPH 2748 echt
Note: De afbeeldingen zijn juist extra groot afgedrukt, om de verschillen beter te kunnen laten zien.
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