
De valse perforaties met de kleine gaten 
 
(Ir. Ruud J. Hammink; uit: Perfinpost nr. 39, nov. 1996) 
 
Inleiding 
Enige jaren geleden dook ineens een partij zegels op met allemaal onbekende perforaties in  
Oostenrijkse en Tsjechische zegels. 
De perforaties hadden twee dingen gemeen n.l.: 
- de perforatie bestond uit zeer kleine gaatjes (zie afbeelding 1) 
- alle zegels kwamen uit het "oosten" (Tsjechoslowakije) 
 

 
afb.1: Perforatie met kleine gaatjes 
 
De vondst van deze perfins was voor H. Smit aanleiding tot het schrijven van een artikel dat  
verscheen in "The perfin bulletin"(USA) 1). Oogmerk hierbij was o.a. om na te gaan of iemand meer 
informatie kon verschaffen over deze (nieuwe) perfins. De oproep van Smit in de USA leverde 
echter helaas geen resultaat op. 
W. Smetsers publiceerde een overzicht van de perforaties van Bosnië en Herzogowina. In dit  
overzicht waren ook perforaties opgenomen met kleine gaatjes 2). 
 
Uit het navolgende blijkt dat alle perforaties met de kleine gaatjes vals zijn. 
 
Informatie van V. Fejtek 
Bij mijn bezoek aan de heer Fejtek (Tsjechië) werd door hem de oplossing aangedragen voor de 
perforaties met de kleine gaatjes. 
Hij wist me te vertellen dat er in Tsjechoslowakije etiketten geplakt werden op kaas. In deze etiketten 
werden een aantal "gaatjespatronen" aangebracht met een "echt" perfinapparaat. De reden om deze 
patronen aan te brengen is mij niet bekend. 
Een (vermoedelijk) Tsjechische verzamelaar heeft vervolgens deze perfinapparaten gebruikt om  
oude/gebruikte postzegels te voorzien van een "perfin". Kortom, maakwerk en dus valse perfins. 
 
Overzicht valse perfins 
De perfins met de kleine gaatjes zijn inmiddels gevonden op zegels van 
- Oostenrijk 
- Tsjechië 
- Bosnië en Herzogowina 
- Litouwen 
 
(zie afbeelding 2) 



 
 
 

 
afb.2: Valse perforaties in zegels van Bosnië en Herzogowina, Litouwen, Oostenrijk en Tsjechië 
 
 
In het bijgevoegde overzicht zijn een aantal voorbeelden weergegeven van de perforator met de 
kleine gaatjes. Tot nu toe zijn in totaal 70 verschillende perforaties bekend. Vermeldenswaard is nog 
dat de perforaties als algemeen kenmerk hebben dat de gaatjes niet echt geponst zijn, maar meer 
lijken op gaatjes aangebracht via een speld. 
Volledigheidshalve moet nog vermeld worden dat op Oostenrijkse, Tsjechische en Duitse zegels een 
perforatie EJW voorkomt. Ook deze perfin heeft zeer kleine gaatjes, maar is een onvervalste perfin 
(zie afbeelding 3). 
 

 
afb.3: De perforatie EJW, ook met kleine gaatjes, maar een echte, onvervalste perfin. 
 
 
Noten: 
1) Czechoslovakian question; The Perfin Bulletin Nr.2, 1993; H. Smit. 
2) Bosnien und Herzegowina, Lochungen Nr.73,1992; W. Smetsers. 
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Voorbeelden van de valse perforaties met de kleine gaatjes 


