De Sneeuwvlokperfin
(William F. Baekers; uit: Perfinpost nr. 28, feb. 1994)
Ongeveer als laatste land ter wereld verschenen er in 1987 voor het eerst in Nederland Kerstzegels,
ook worden deze zegels wel decemberzegels genoemd.
Ook in 1993 werden deze zegels weer uitgebracht en ook nu weer, zoals de laatste jaren in een
velletje van 20 zegels.
Dit jaar was er toch iets bijzonders aan dit zegel, zeker voor de perfinverzamelaars.
Het viel al gauw op dat de zegels, op het eerste gezicht op een volstrekt willekeurige manier, voorzien
waren van perforatiegaten in het zegelbeeld.
Het duurde niet lang of de felicitaties kwamen binnen op het secretariaat. Goed bedoeld dat zeker
waarvoor ook dank
Het is echter geen ludieke actie van onze Perfinclub. PCN heeft hier absoluut niets mee te maken.
Wat is nu de bedoeling geweest van deze gaten?
Welnu, de ontwerper had het lumineuze idee om de kerstzegels van dit jaar in het velletje in de vorm
van een kerstboom te laten drukken. Op zich een leuk idee, maar de sneeuwvlokken ontbraken
echter. Omdat de meeste postzegels op een witte enveloppe worden geplakt vond de ontwerper het
wel een aardig idee om enkele perforatiegaten aan te brengen in de kerstzegels, na het opplakken
van de zegels lijkt het dan dat er sneeuwvlokjes op de het 'kerststukje' aanwezig zijn.
Je kunt er van zeggen wat je wilt maar het is aardig gevonden.
Er zijn twee 'soorten' kerstzegels een met 'Nederland' in een rood balkje en een met 'Nederland' in
een blauw balkje. Elk soort heeft zijn eigen perfinpatroon, de rode zegel heeft 14 perforatiegaten en
de blauwe zegel heeft 16 gaten.
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Ons lid H.J. Rutgers kwam op het leuke idee om een zelf een bijzondere kerstkaart te ontwerpen, met
op de ene zijde op de eigenlijke plaats van de postzegel, een afbeelding van de perforatiegaten (in
spiegelbeeld!) en links onderaan de juiste kerstzegel voorzien van een machinestempel. Op de ander
zijde staan de kerstwensen in maar liefst 8 talen.
Op de volgende pagina treft u een afbeelding aan van de voorzijde van de door ons ontvangen
kerstkaart.

Martin 0'Grady uit de USA, eveneens lid van onze club kreeg van een vriend die toevallig in december
in Nederland was een enveloppe met enkele kerstzegels erop toegezonden. Hij schreef mij direct met
het verzoek mede te delen waar deze 'tot nog toe onbekende perfin' vandaan kwam.
Ik heb hem het hele verhaal uitgelegd met als titel 'The Snowflake Perfin'.
Al met al toch een leuk iets in deze moderne tijd met praktisch geen perfingebruiker meer. Mogelijk dat
deze 'perfin' ook nog wordt opgenomen in de eerste aanvulling op de catalogus van Jan Verhoeven.
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