Briefkaarten met perfins
(Uit: Perfinpost nr. 90, september 2009)
Op dezelfde wijze en met dezelfde initialen als bij postzegels zijn een aantal postwaardestukken
voorzien van een perfin. Nederland is hierin niet uniek, er zijn o.a. geperforeerde
postwaardestukken bekend uit Belgié, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Engeland en zelfs
uit de Levant.
De mogelijkheid om zulke perforaties aan te brengen in deze postwaardestukken is te vinden in de
circulaire nr. 955 van 31 maart 1875. Hierin is bepaald, dat grootgebruikers, ter voorkoming van
diefstal, postwaardestukken mochten voorzien van een bedrijfsperforatie. Ook in deze circulaire
wordt gemeld, dat zogenaamde "droogslagen" zijn toegestaan. Hierover is tot op heden weinig of niets
gepubliceerd en zeker een poging waard.
Het oudst bekende exemplaar dateert van 1885, het meest recente van 1927. De perforatie werd niet
altijd door het zegelbeeld aangebracht. Omdat uitgeknipte "zegels" van postwaardestukken niet voor
frankering mochten worden gebruikt was dit geen probleem. Heden ten dage zijn deze uitknipsels wel
voor frankering geldig. Hiervan wordt echter weinig gebruik gemaakt.
De perfin "V" in postwaardestukken is het meest voorkomend; dit is ook wel logisch, omdat deze perfin
werd aangebracht in stukken, die in kiosken werden verkocht en dus voor het grote publiek
gemakkelijk waren te verkrijgen. Van de overige gebruikte perfins is de "C"’ van de firma G. Castelot
het meest voorkomend. Over het algemeen zijn geperforeerde postwaardestukken schaars, wat op de
prijs zeker invloed heeft, maar een juiste waardebepaling blijft moeilijk en is afhankelijk van de vraag.
Tot op heden zijn er van 14 firma’s bekend, dat zij postwaardestukken hebben voorzien van een
perforaat. Het is niet aannemelijk, dat dit aantal zal worden uitgebreid, maar vondsten blijven altijd
mogelijk. Het is wel aannemelijk, dat de bedoelde 14 firma’s meer verschillende postwaardestukken
hebben geperforeerd dan nu bekend zijn.
Overzicht van de firma's, waarvan bekend is, dat zij postwaardestukken perforeerden:
G. Castelot, Roosendaal

Continentale Handels Bank, Amsterdam

Emmanuel Smeets, Weert

Gebruiker onbekend, Rotterdam

Henri Huinck & Comp. Rotterdam

J. D. Posthumus, Amsterdam

Kleymans & Hoogewerff, Rotterdam

M. H. Boésson, Middelburg

Meelfabriek middelburg, Middelburg

Nederlandsch-Amerikaanse stoomvaart Mij, Amsterdam

Stoommeelfabrlek Nicola Koechlin & Co, Rijswijk

R. C. van Haagen, 's-Hertogenbosch

J. Vlleger, Amsterdam

W. Bunge & Co, Rotterdam

Bij de betreffende firma’s staat in de catalogus van de perfins van Nederland en OR van Jan
Verhoeven vermeld op welk nummer volgens de catalogus van de postwaardestukken van
Geuzendam de perfin voorkomt.

