Vervalser(s) weer actief!
(Dick Scheper; uit: Perfinpost nr. 55, november 2000)
In Perfinpost 48 (pagina 6 en 7) heb ik verzamelaars van Oostenrijkse perfins aangeraden om extra
oplettend te zijn op aanbiedingen van (valse) perfins van Oostenrijk.
Dat advies was gebaseerd op een ervaring die ik had met een aanbieding uit Tsjechië. In een partij
van ruim 750 Oostenrijkse perfins trof ik 160 valse perfins aan. Daarbij ging het om namaak van echte
perfins. Dit soort vervalsingen is door ervaren verzamelaars meestal snel vast te stellen. Enerzijds op
basis van ervaring en anderzijds door nauwkeurige vergelijking met echte exemplaren.
Mijn artikel over deze vervalsingen is ook buiten Nederland gepubliceerd. Sindsdien ontvang ik
regelmatig perfins ter keuring. Niet zelden zijn daar valse perfins tussen. Natuurlijk is dit een slechte
zaak voor onze hobby en voor de minder ervaren verzamelaar. AI kun je stellen dat de financiële
'schade' meestal nog wel mee zal vallen omdat het om losse zegels gaat. Tot nu toe althans. Want
daarin lijkt een verandering te zijn gekomen. Kijkt u eens naar de perfin op afbeelding 1.

Afbeelding 1. Oostenrijkse perfin ‘Dr.J.E.' op brief.
Vindt u het geen juweel van een perfinbrief?
Zowel de zeer oude zegel, het poststempel en de brief zien er prima uit. Het zal duidelijk zijn dat toen
ik deze brief zag, ik in eerste instantie hoopte met een echte perfin van doen te hebben. Groot was
mijn verbazing toen duidelijk werd dat deze brief tevens de vroegst bekende datum van Oostenrijkse
perfins toont. Het poststempel meldt namelijk: 13 december 1873! En dat terwijl het gebruik van
perfins in Oostenrijk pas in 1877 officieel werd toegestaan. Dat leek toch wel wat te veel van
het goede!
Verder is duidelijk dat de perfin een heel onregelmatige structuur heeft en daarmee afwijkt van andere
vroege Oostenrijkse perfins waarvan de meeste getuigen van het vakmanschap van Joseph Sloper.
Tenslotte is de perfin'Dr.J.E.' nog onbekend in losse zegels.
Conclusie van dit alles: gegronde twijfel aan de echtheid!
Enkele weken later ontving ik uit dezelfde bron twee Zwitserse brieven met perfin. Delen van deze
brieven heb ik gekopieerd en ziet u op de afbeeldingen 2 en 3.

Afbeelding 2. Deel kopie van brief met perfin 'H.C.'.
De perfin 'H.C.' komt overeen met de initialen van de firma. Ook dit keer is er sprake van een
bijzonder onregelmatige structuur van de perfin.
Opvallend is verder dat de geperforeerde letter 'C' niet helemaal af is, vermoedelijk omdat de
vervalser voor de vorm van deze letter 'C' aansluiting heeft gezocht bij de wat vreemde vorm waarop
deze letter op de brief is afgedrukt bij de firmanaam.
Verder is van belang dat het niet om een geperforeerde zegel op een gewone brief gaat. Het betreft
een postwaardestuk, een brief met een daarop gedrukte frankeerwaarde, waarvan alléén de voorzijde
van de brief op de plaats van de zegelafdruk is geperforeerd.
Ook deze perfin is niet in losse zegels bekend. Hetgeen voor die periode (de brief is uit 1912) op z'n
minst vreemd is.
Afbeelding 3 toont de perfin `J.D.' van J. Dürsteler & Co te Wezikon.

Afbeelding 3. Zwitserse perfin 'J.D.' op brief.
Ook bij deze perfin `J.D.' is sprake van een heel onregelmatige gatenstructuur. En ook deze perfin is
niet in losse Zwitserse zegels bekend.
Verder is met een loep duidelijk te zien dat de zegel van de envelop is geweest en (nadat een perfin is
aangebracht!) er weer op is geplakt. Dit laatste is echter zo gebeurd dat de handeling achteraf met
een loep is vast te stellen. Let u maar eens op de buitenste cirkel van het poststempel ter hoogte van
de letter `Z' en op de binnencirkel bij de letter `N' van Wezikon.
Voor deze (valse) stukken worden aanzienlijke prijzen gevraagd. Bij dit soort vervalsingen kan de
nietsvermoedende verzamelaar dus wel degelijk een aanzienlijke financiële schade lijden.

De laatste maanden ben ik gestuit op drie Oostenrijkse, vier Zwitserse en twee Tsjechoslowaakse
valse perfinbrieven. Alle perfins zijn niet bekend in losse zegels.
Wees dus voorzichtig met aanbiedingen van brieven met perfins die nog niet bekend zijn!
Wellicht heeft de vervalser gedacht: "Wanneer ik onbekende perfins maak, dan is een vergelijking met
(losse) perfins niet mogelijk."
Vraag bij dergelijke aanbiedingen de stukken eerst op zicht. Dan kunt u ze eventueel door een
ervaren verzamelaar laten keuren.

