De Nederlandse Perfin S&C 4 bestaat niet, het is S&CR.
(Door Jan L.Verhoeven; uit: Perfinpost 121, mei 2017)

“Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt” is een bekend gezegde, waarvan ik hoopte dat deze
voor de derde editie van onze catalogus niet op zou gaan, maar ons lid Stef Netten mailde mij onlangs
dat de perfin S&C 4 gemeld op bladzijde 257 van de catalogus wel erg veel lijkt op de perfin S&CR op
blz. 258. Hij heeft gelijk dat het om dezelfde perfin gaat.

Afb.1 links een complete perfin, midden onderste gaatjes van R weg, rechts alle gaatjes van R weg
wel indruk van 3 gaatjes R. (onzichtbaar op scan door de manier van belichting)
Op mijn verzoek hebben enkele verzamelaars hun verzameling en hun dubbelen van de perfin S&CR
nagekeken met als resultaat dat de perfin S&CR soms met ontbrekende gaatjes voorkomt. En er is
nog een andere bevinding dat zowel de complete als de onvolledige perfin voorkomt tot het einde van
de gebruiksperiode. Wel komt de perfin met de ontbrekende gaatjes in de R over de gehele periode
minder voor dan de complete perfin.
Van de firma Schenker & Co. uit Rotterdam heb ik in mijn verzameling een brief waarop beide
varianten van deze perfin naast elkaar geplakt zijn (zie afb. 2).

Afb. 2 Beide perfins op één envelop.
Ik ga ervan uit dat ze in dezelfde periode zijn geperforeerd. De verschillen kunnen alleen ontstaan bij
een meervoudige perforator, waarbij bij een van de stempels steeds meer gaatjes is gaan verliezen
(zie ook de middelste zegel van afb. 1).
De conclusie is dat alles wat geschreven is bij de perfin S&C 4 in de derde editie van de catalogus
weggehaald moet worden. En bij de perfin S&CR moet worden toegevoegd “m-v” als soort perfin
apparaat waarmee de perfin is aangebracht.
Ook moet daarbij de aantekening worden gemaakt dat “- tijdens het gebruik van deze perfin bij een
van de stempels de gaatjes van de letter R steeds meer wegvallen tot het geheel verdwijnen van de
letter R".

Mijn dank gaat uit naar Nico van der Lee, Stef Netten en Nolco Oosterhagen voor het nakijken van
hun verzameling en hun hulp bij het ontstaan van dit artikeltje.

