De meervoudige perforator d.B (2)
(R.J. Hammink; uit Perfinpost nr. 29, mei 1994)
In Perfinpost nr. 22 werd een reconstructie weergegeven van de 10-voudige perforator d.B. van
"J.H. de Bussy" uit Amsterdam.
Een van onze leden gebruikte de in het artikel weergegeven afbeeldingen om zijn zegels te rangschikken. Hierbij bleek dat de zegels niet altijd volledig "pasten". Dientengevolge vroeg hij mij de
door hem "gesorteerde " zegels te controleren.
Hierbij bleek mij het volgende:
- door het kopieerproces zijn afwijkingen ontstaan.
Al eerder (publicatie over ze Zwitserse POKO's) wees ik op de vervelende eigenschap van een
aantal kopieermachines die bij een zwarte achtergrond met witte "gaten", de gaten vergroot
weergeven. Deze afwijkingen kunnen nog worden aangevuld met het volgende.
Bij een zegel met witte achtergrond en zwarte gaten (zoals in de Nederlandse catalogus) kunnen bij
het kopieerproces de gaten eveneens groter of kleiner worden. Dit hangt af van de "zwartheid"
waarop de kopieerder is ingesteld (meestal regelbaar).
Een tweede nog belangrijkere afwijking kan ontstaan doordat "schuin" gekopieerd wordt. Dit schuin
kopiëren houdt in dat de afdruk iets verschoven ontstaat. De mate van verschuiving hangt af van de
plaats op het te kopiëren stuk. De afwijking ontstaat en wordt groter naar mate het te kopiëren beeld
meer op de buitenzijde is afgebeeld.
- Voor de afbeeldingen in het artikel waren de zegels gebruikt van de bontkraagserie. Dit houdt in dat
de perforator toen al enige jaren gebruikt werd. De pennen van de perforator waren na ca. 10 jaar al
aardig versleten waardoor onregelmatig "gekartelde" gaten ontstonden.
Bovengenoemde oorzaken waren de reden waarom niet alle zegels "volledig pasten" zoals in het
voorgaande reeds is aangegeven.
Bijgaand zijn daarom de afbeeldingen van de 10-voudige perforator nogmaals weergegeven
(zie afbeelding hieronder) waarbij
- zegels met "gave" gaten zijn gebruikt (cijferzegels type Vürtheim).
- de Perfinpost gekopieerd is rechtstreeks van de gefotografeerde zegels waardoor de kans op fouten
door het kopieerproces tot een minimum zijn beperkt.

De reconstructie van de 10-voudige perforator d.B.
Uit het voorgaande moge blijken dat alle verzamelaars attent moeten zijn op mogelijke fouten
veroorzaakt door het kopieerproces. Voor degenen die afbeeldingen publiceren geldt dat ook hierbij
de grootste zorgvuldigheid geboden is.
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