
Antiek uit Oostenrijk (2) 
 
(D. Scheper; uit: Perfinpost nr. 46, september 1998) 
 
Onder deze kop publiceerde ik in Perfinpost 43 een artikel over perfins in enkele vroege emissies van 
Oostenrijk. Daarbij gaat het om de in 1867 en 1874 verschenen zegels met een afbeelding van 
het hoofd van keizer Franz Joseph en om de in 1883 uitgegeven zegels met een afbeelding van de 
tweekoppige adelaar.  
 
Tientallen verzamelaars hebben gereageerd op mijn oproep om aanvullende gegevens te verstrekken. 
De reacties kwamen zowel uit Nederland als uit België, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Zweden. 
De buitenlandse reacties zijn voor een deel te danken aan de publicatie van mijn artikel in de 
Rundbrief van onze Duitse zustervereniging na de welwillende medewerking van de heer Smetsers 
die het artikel volledig in het Duits heeft vertaald. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de resultaten tot nu toe. 
De meeste perfins zijn van firma's in Wenen. Bij gebruik in andere plaatsen, zijn die plaatsen in het 
overzicht vermeld. De tussen haakjes vermelde nummers verwijzen naar de Nussbickel-catalogus 
voor Oostenrijkse perfins. 
 
Franz Joseph (1874)  Vroegste datum: Afstempeling: 
GÖGL   13-05-1878 
G.H      (G 63)  1887  Troppau 
M.&CO./WIEN       -03-1883 
M.S.S./WIEN   29-07-1878 
M.T.S  5-10-1879  Wenen 
M.T.S -10-1880  Praag 
PAGET/&Co/ WIEN -11-1879 
R L -07-1886 
 
Krantenzegel 1867 
J O      (J 164) -1883  Praag 
N. & R. ? 
 
Krantenzegel 1880 
'JRV' ?  Praag 
KSV -04-1899 
W.S./P. 13-O1-1893  Praag 
 
Dubbelkoppige Adelaar 1883 
A.G./1831 7-O1-1890  Triest 
AK&C/WIEN -12-1887 
BRÜLL 29-06-1888  Triest 
C.A.       (C 6) 10-02-1886  Triest 
D & C 3-10-1888  Triest 
D.F.C./WIEN 25-11-1888 
EISLER -06-1888 
E.S&S -04-1887  Karolinenthal/Praag 
EU 1889  Brünn 
H           (H 1) ? 
'HStS' ? 
J.           (J 6) -1885  
JB&S/WIEN ? 
JL&Co -1888  Lemberg (Polen) 
J,p, 14-10-1886  Triëst 
L.A. -06-1887 
L & Co 26-04-1889 
L. E./W. 5-07-1886 
LPP -07-1884 
MF&Co./WIEN 12-07-1884 



M&L/WIEN 7-08-1889 
M & P ?  Triest 
MT&Co. 11-03-1889 
PARISI 17-09-1886 
R.L.           (R 58) 17-06-1889 
SACHS/WIEN 23-07-1886 
S.F.G&S./WIEN -04-1887 
S.K./& Co. 30-06-1887 
U.B. 6-11-1888  Triest 
Va./WIEN ? 
VSS 1-02-1887 
V.SUP./WIEN -06-1885 
W.F ? 
WR./KAUFM./VEREIN. 26-02-1889 
(De(sign) 16) 20-07-1886 
 
 

 

 
 
 
In Perfinpost 43 meldde ik u dat van vijf Oostenrijkse perfins was vastgesteld dat ze door Joseph 
Sloper waren gemaakt. In de archieven van Joseph Sloper zijn gegevens over de levering van nog 
een Oostenrijkse perfin gevonden. 

In Perfinpost 43 kunt u lezen dat er omstreeks 1860 
firma’s waren die een firmastempel op de postzegel 
plaatsten. 
De heer Werner zond me de hiernaast afgebeelde 
kopie. Het is een zegel van de uitgifte 1858-59. 
Een zogenaamde 'voorloper' van de perfins.  
De naam van de firma is "S. Spitze(r)". 

 

Het is de perfin 'LPP'. 
De perforator voor deze perfin is door Sloper  
geleverd op 18 maart 1879. 
Op de afbeelding ziet u de perfin in een zegel 
die in 1908 werd uitgegeven ter gelegenheid 
van het 60-jarig regeringsjubileum van keizer 
Franz Joseph. 
 

 
Uit het overzicht blijkt dat er voor gebruik van perfins buiten Wenen een aantal vroegere data zijn 
gevonden.  
De hieronder afgebeelde perfin 'M.T.S' is zowel in Wenen als in Praag gebruikt. De vroegste datum 
voor gebruik in Praag (Tsjechië) is thans .. oktober 1880. 

 



Het vroegste jaar van gebruik van perfins in de havenstad Triëst is 1886. Van twee gebruikers zijn 
perfins met afstempelingen uit dit jaar bekend. De vroegste datum is 10-2-1886 van de perfin 'C.A.'. 
De andere perfin is 'J.P.'. Deze heeft als vroege datum 14-10-1886. 
 

 
 
Een interessante vondst betreft de perfin 'JL&Co' in een zegel met een afbeelding van de 
tweekoppige adelaar. Het vroegste jaar van gebruik is 1888. Zegels dragen het poststempel Lemberg. 
Deze plaats ligt in Galicië (Polen) en de perfin kan voorlopig als de vroegste perfin op (huidig) Pools 
grondgebied worden beschouwd. 
 

 
Samenvatting 
Toen het gebruik van perfins op 13 april 1877 officieel werd toegestaan in het keizerrijk Oostenrijk, 
omvatte dit rijk o.a. delen van het huidige Italië, Oostenrijk, Polen en Tsjechië. 
Het gebruik van perfins binnen genoemd rijk lijkt te zijn begonnen in de hoofdstad Wenen (perfin 
'GÖGL'; 13-5-1878) en vervolgens te zijn uitgebreid naar Praag (1880), Triëst (1886), Troppau (1887), 
Lemberg (1888) en Brünn (1889). 


