
Gevaarlijke vervalsingen: ATD Invest

In IBERIA 58 schreef ik u dat door ATD Invest op dit
moment erg veel zegels in omloop gebracht worden
met valse opdrukken; de zegels zijn wel echt (maar
niets waard) en de opdrukken horen vaak niet bij de
emissies waarop ze nu verschijnen. Verkoop vindt
plaats met de mededeling dat ze 'alleen voor
referentieverzamelingen' bestemd zijn en daarmee
ontloopt ATD Invest de autoriteiten, want er is niets
wat verkoop van vervalste goederen verbied als er
maar duidelijk bij gezegd wordt dat het om
vervalsingen gaat. Op zich is dit ook niet het
probleem, want het probleem ontstaat pas later. Er
zijn nogal wat 'handelaren' en quasi-handelaren die
deze zegels later opnieuw in de verkoop brengen en
die dan 'vergeten' te vermelden dat het om vervalste
opdrukken gaat of die voorwenden dat ze niet
(kunnen) weten dat er iets niet klopt. En dan ben je
als filatelist de sigaar want niet zelden worden hoge
bedragen neergelegd voor zulke 'zeldzame
afwijkingen'.

Begon deze ellende met zegels van oud Duitse Staten, daarna volgden
in rap tempo Italiaanse staten en vele andere. Vanaf deze zomer kwa-
men erg veel zegels van oud Spaanse koloniën (Cuba, Puerto Rico, An-
tillen) op deze wijze op de markt. Op dit moment staan er honderden
kavels Franse koloniën (St. Pierre et Michelon, etc.) op E.bay in de
verkoop. Ik raad u aan mijn artikel van vorige keer nog eens te lezen en
de website te bezoeken die ik daarin aangaf.



Zoals beloofd toon ik hierbij een paar
afdrukken van deze zegels want ik
heb een aantal onverkocht gebleven
kavels alsnog tegen inzet gekocht.

Van onder naar boven ziet u 3
voorbeelden van zegels van de
Spaanse Antillen en 3 van Cuba met
opdrukken die in deze koloniën of op
deze emissies nooit zijn gebruikt. Alle
opdrukken zijn bekende opdrukken
van Spanje en ze zijn van de vele
verschillende typen 'Habilitado por la
Nacion' zoals die destijds in Spanje
wel in het moederland werden
gebruikt op last van de Junta
Provisional Revolucionaria die van
1868-69 de regering waarnam nadat
Koningin Isabella II was afgezet.

Hierbij merk ik het volgende op:
afbeelding 1, 3 en 4: deze opdruk
kwam op de Antillen wel voor, maar niet op deze zegels.
afbeelding 2, 5 en 6: deze opdrukken kwamen in de koloniën (w.o. Cuba)
niet voor.

Ik verzoek u om terughoudend te zijn als u zegels te koop worden
aangeboden met opdrukken die niet op deze zegels thuishoren. In geval
van twijfel kunt u zich tegen gereduceerd tarief wenden tot de BKD
waarmee KSP, zoals u weet, afspraken heeft.

       Hans Vinkenborg


