
Oostenrijkverzamelaars, opgelet! 
 
(Dick Scheper; uit: Perfinpost nr. 48, februari 1999) 
 
De laatste tijd duiken hier en daar valse perfins op. 
Zelf vond ik tot nu toe alleen valse perfins van Danzig, Duitsland, Nederland; Oostenrijk, Rusland en 
Zwitserland. De vondsten bleven meestal beperkt tot enkele zegels van het betreffende land en de 
vervalsingen waren bovendien vaak amateuristisch uitgevoerd. De situatie was dus nauwelijks 
alarmerend te noemen. 
 
Die situatie lijkt nu veranderd. Met name voor verzamelaars van Oostenrijkse perfins. 
Kijkt u eens naar de perfins op onderstaande afbeelding. 
 

 
 
De twee perfins links op de afbeelding zijn echte Oostenrijkse perfins.  
De twee rechter perfins zijn vals.  
 
De valse zegels komen uit een partij die mij vanuit Tsjechië werd aangeboden. De partij bestond uit 
circa 750 'Oostenrijkse' perfins waarvan er ruim 160 vals waren! Ruim 20% dus. 
Op het eerste gezicht zijn de valse perfins niet direct als vals te herkennen. Zeker niet voor 
verzamelaars die weinig ervaring hebben met Oostenrijkse perfins. Wanneer we echter een loep 
gebruiken, dan vallen de onregelmatige randen van de gaatjes op. 
Bij de gaatjes is het papier niet "omhoog geduwd", hetgeen het geval is wanneer de vervalser een 
speld of een naald heeft gebruikt. 
De gaatjes lijken op een professionele(?) manier in de zegels te zijn aangebracht. Weliswaar heeft de 
vervalser gebruik gemaakt van perforatiepennen die in de meeste gevallen iets kleinere gaten 
maken dan bij de echte perfins, maar dit valt slechts op als men de echte perfins goed kent of als men 
de perfins gaat vergelijken. 
In het laatste geval moet men wel over de echte perfins beschikken. 
En dat is niet altijd het geval. Vooral niet als het, zoals bij bovengenoemde partij, om relatief schaarse 
perfins gaat. 
 
De vervalser is overigens geen deskundige op het terrein van de perfins van Oostenrijk. Zo waren er 
enkele 'Oostenrijkse' perfins uit ± 1930 bij, die na 1918 alleen nog maar in zegels van Tsiecho- 
slowakije voorkomen en ik vond enkele horizontale paren van Oostenrijkse poko's! 
 
Als het gaat om vervalsing van perfins; wordt vaak de vraag gesteld of (professionele) vervalsing wel 
lonend is. Het maken van 'goede' vervalsingen kost immers niet alleen tijd maar zeker ook ge!d om te 
kunnen investeren in professionele apparatuur. 
De gemiddelde prijs van perfins (variërend van 25 tot 50 cent per stuk) lijkt in dit opzicht nauwelijks 
aantrekkelijk voor vervalsers. 
Toch neemt het aantal en de kwaliteit van de vervalsingen toe. 
In dit geval gaat het om vervalsing van de perfins van Oostenrijk. De vraag naar deze perfins is de 
laatste twee jaren sterk gegroeid. 
Vooral in Oostenrijk, Tsjechië en Amerika neemt de belangstelling voor deze perfins toe. Is vervalsing 
van deze perfins nu lonend? 
Misschien moeten we die vraag niet toetsen aan onze eigen normen maar aan de situatie in landen 
met een veel lagere levensstandaard. In die landen kan vervalsing van perfins wel degelijk lonend zijn. 
 


