De Engelse/Ierse POKO-perforatie JP/S
(Ir. Ruud J. Hammink; uit: Perfinpost nr. 36, feb 1996)
Inleiding
In een voorgaand artikel 1) werd ingegaan op de perforatie IT/C . De reden was het feit dat deze
perforatie voorkomt op zowel Ierse als Engelse zegels. Dezelfde problematiek doet zich voor bij de
POKO perforatie JP/S.
De Engelse catalogus 2) vermeldt hierover "Gebruiker: John Player & Sons, Nottingham". De Ierse
catalogus 3) John Player & Sons (zonder plaatsnaam). Bovendien wordt gemeld dat de perforatie
voorkomt op Ierse en Engelse zegels.
De verschillende JP/S perforaties
Bij nadere bestudering is het volgende gebleken:
- Er bestaan 4 verschillende "Engelse" JP/S perforaties (zie afbeelding 1).
- Er is een "Ierse" JP/S (zie afbeelding 2).

Afbeelding 1:
4 verschillende "Engelse"
POKO-perforaties JP/S.

Afbeelding 2:
"Ierse" POKO-perforatie JP/S.

De verschillen in de perforaties zijn erg klein en met een conventionele methode nauwelijks waar te
nemen. De verschillen zijn bepaald met de methode zoals deze al eerder is beschreven in de
Perfinpost 4).
De verschillende JP/S perforaties heb ik tot nu toe gevonden op de volgende zegels
Type zegels + (uitgiftedatum)
Engeland:
King George V (1924)
King George V (1929)
King George V, fotogravure (1934)
King Edward VIII (1936)
King George VI (1937)
Idem lichtere kleuren (1941/48)
Ierland:
Michel nr 40A (20-4-1923)
Michel nr 43A (1923)
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Van deze perforaties heb ik minimaal 60 verschillende zegels gezien. Dezelfde conclusie als bij de
perforatie IT/C lijkt dan ook gerechtvaardigd namelijk:
Er zijn 4 verschillende JP/S perforaties die uitsluitend voorkomen op Engelse zegels.
Er is één Ierse perforatie JP/S die alleen voorkomt op Ierse zegels.
Met betrekking tot mij bekende afstempelingen kan ik nog het volgende vermelden:
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...AILE AT...
In hoeverre alle perforaties gebruikt zijn door John Player & Sons Ltd. zal overigens moeten blijken uit
brieven.
Verzamelaars die over brieven of aanvullende informatie beschikken verzoek ik hierbij om hiervan
melding te maken.
Ir. Ruud J. Hammink
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