Chinese perfins vervalst
(Door: Rudolf Munch; uit: The China Philately 167, april 2017;
uit: Perfinpost nr. 125, mei 2018)
Het is nauwelijks te geloven, maar sinds Chinese perfins bij verzamelaars in opmars zijn, worden ze
vervalst. Vooral op Ebay 'wereldwijd', zijn aanbieders van dergelijke vervalsingen druk bezig. Ze zijn
voor het grootste deel afkomstig uit de Verenigde Staten. Men herkent ze meteen bij de prijsopgave in
US $. Wie erachter zit is nauwelijks uit te vinden. Het zijn niet alleen de zeldzame perfins die worden
vervalst, maar ook veelvoorkomende zegels, dus wees voorzichtig bij het kopen.
Ik ben me er goed van bewust dat het herkennen van vervalsingen in eerste instantie alleen mogelijk
is door vergelijking met ondubbelzinnig echte perforaties. Daarom zijn in de volgende presentaties
steeds de echte perforaties naast de vervalsingen gezet. De kenmerken zijn overgenomen uit het
boekje 'Chinesische Lochungen' van Rudolf Munch.
A1: Alexander Cameron
echt

A: middelpunt op dezelfde regel
C: smalle opening, hoek steil

vals

A: Punt naar boven verschoven met binnenste punt
C: bredere opening, hoek minder steil

B6 Butterfield & Swire
echt

vals

smal

breed

klopt
klopt

‘B’ rechte hoek

‘B’ rechte hoek

‘B’schuin

Verder valt bij de vervalsing de wijd geopende onderste lus van de S op.
Uit dezelfde werkplaats komt waarschijnlijk dit dubieuze exemplaar:

Het is raadselachtig wat de 'K' hier moet betekenen

K1: Kelly & Walsh Ltd.
echt

vals

Naast de grotere lengte van de perforaties vallen meer vervalsingskenmerken op: beide ruiten van
het '&'-teken zijn veel groter dan die van het originele '&' -teken; de 'W' in de vervalsing is naar rechts
gedraaid.

P4 Pasedag & Co.
De zegel Mi Nr. 240I, vertegenwoordigt een bijzonder onbeschaamde vervalsing. Volgens eerdere
vondsten is dit bedrijf aan het begin van de 1e Wereldoorlog verdwenen.
Het laatst bekende Mi Nr. is de 101.

echt

180 graden gedraaid

vals

de onderste afbeelding is 3 graden gedraaid

Daarnaast valt op dat in de vervalsing de 'P' ten opzichte van de 'C' een gaatje naar boven
verschoven is. De beenopening van de 'A' is in de vervalsing ook groter dan in het origineel.

Y1 Yee Tsong Tobacco Co. Ltd.
Zoals eerder vermeld worden ook veelvoorkomende perfins vervalst.
Hier is een voorbeeld:
echt

vals

90 graden gedraaid

Naast de verschillende grootte is een herkenningsteken van de echte perfin de bovenste dwarsbalk
van de middelste 'T'. Bij de echte perforatie zijn de beide gaatjes enigszins naar onderen verschoven,
terwijl die bij de vervalsing in één lijn staan met het laatste gaatje van de verticale T-balk.
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