
Alweer een nieuwe perfin door opsplitsen 

(Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost 121, mei 2017) 

 

Enige tijd geleden kreeg ik van ons lid de Nic 't Hart twee Bontkraag zegels nr 60 met de perfin FC 
toegestuurd met de vraag of ik het verschil kon verklaren. 

 
                                                                            

              

 

 

 
Onze conclusie is dat deze twee zegels door twee verschillende perforators vervaardigd zijn. De gaten 
van de rechter afbeelding zijn beduidend groter en bovendien is de is de breedte van de rechter perfin 
in z'n geheel ook een fractie groter. In mijn verzameling komen beide formaten ongeveer in dezelfde 
hoeveelheid voor. En ook de verdeling over de tijd lijkt gelijkmatig te zijn. 
Zijn het dan twee verschillende losse perforators geweest of was het misschien wel een meervoudige 
perforator? In mijn verzameling komen ook paren voor waarbij ook een strip van 5. Alle paren en de 
strip zijn steeds van één formaat. Het lijkt dus geen meervoudige perforator te zijn geweest. 
 
Ook komt de vraag naar voren of beide perforaties van hetzelfde bedrijf afkomen. En dat blijkt 
inderdaad zo te zijn. Van beide formaten komen brieven voor in onze verzamelingen van dezelfde 
gebruiker: Felix Cohen te Rotterdam. 
 

 

 

 

 

 

Onze conclusie is dan ook: Felix Cohen heeft gelijktijdig, naast elkaar twee perforators gebruikt. 
Aangezien de afbeelding in de catalogus de linker zegel toont kiezen we ervoor deze perfin FC 1 te 
noemen en dus de rechter zegel met de grotere gaten FC 2.  
 
 

FC 1    en    FC 2 

 
 
 
 

Als je de twee zegels bekijkt dan valt direct op 
dat de gaten van de. rechtse zegel veel groter 
zijn. 
 
Samen met Jan Verhoeven hebben we de twee 
zegels goed bekeken en vervolgens onze eigen 
verzamelingen doorzocht. 

 

 

In mijn verzameling komt zelfs een zegel voor 
waarin beide vormen van FC geperforeerd zijn. 
Hierop ziet u ook dat de “kleine” FC in een later 
stadium ook wat groter maar altijd ongelijkmatig 
is. De “grote” FC (in dit geval de gespiegelde) 
blijft scherp. 

 



Hieronder ziet u welke zegels we bij de twee perfins tegen gekomen zijn. Ik wil u oproepen er melding 
van te maken indien u hier een aanvulling op hebt. 

Met dank aan Nic 't Hart en Jan Verhoeven. 

Nico van der Lee, maart 2017. 
 
 

 


