Enkele bijzondere perfins in veiling 95
(door Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 95, november 2010)
In veillng 95 komen weer veel perfins ‘onder de hamer’. Voor ieder wat wils zou ik zeggen, maar van
een paar perfins is het aardig om wat meer te vertellen.
Allereerst de perfin MERCURIUS in zegel cat. nr. 54 (inzet € 200).
Er is maar één exemplaar van bekend. Van meer perfins is maar één exemplaar bekend, maar daar
weten we de reden niet van. Er kunnen in de loop van de tijd meer zegels met dezelfde perfin
gevonden worden en dat is ook wel gebeurd. Ook kan men redenen bedenken waarom maar één
perfin nog bekend is, maar dat is gissen.
Bij de perfin MERCURIUS is daar een duidelijke reden voor.

Nederland is één van de eerste landen geweest waar perfins werden toegelaten. Bij Circulaire no. 955
van 31 maart 1875 bracht de minister van financiën, die destijds de posterijen beheerde, het
navolgende ter kennis van de postambtenaren.
"Op daartoe door belanghebbenden aan dit Departement ingediend verzoek, is vergunning verleend
om, ter voorkoming van misbruik door personen in hunne dienst, de frankeerzegels welke zij voor
hunne briefwisseling bij hoeveelheden inslaan, van een droog ingedrukt of door fijne doorboring
verkregen naamcijfer of ander bijzonder merk te voorzien, mits in dier voege aangebragt, dat de
duidelijkheid der beeltenis en der waardevermelding van het frankeerzegel niet geschaad wordt”.
Daarop volgend zijn diverse KB ’s verschenen betreffende de toelating van perfins en over de
voorwaarden daarvan. Bij KB van 28 april 1903 kwam er nog een aanvulling die luidde:
"zij (de postzegels) mogen echter geperforeerd zijn op eene door den Directeur-Generaal der
Posterijen en Telegrafie goed te keuren wijze".
Daarmee was de bestaande praktijk gelegaliseerd, maar om één of andere reden heeft de directeurgeneraal besloten een heel nieuw stelsel in te voeren, waarin voor elk perforatiemerk een
afzonderlijke goedkeuring nodig was. Dit werd aan de postambtenaren meegedeeld bij een nieuwe
instructie van 10 mei 1903 met de navolgende inhoud:
“Zij, die gebruik wenschen te maken van frankeerzegels, welke door middel van perforatie
(doorboring) zijn voorzien van een naamcijfer of ander merkteken, behoren vooraf een ontwerp van
het perforatiemerk of het geperforeerde zegel zelf, in tweevoud ter goedkeuring aan den directeurgeneraal in te zenden. Eén dezer merken zal worden gedeponeerd ten kantore op de plaats waar zij,
die daarvan gebruik wenschen te maken , gevestigd zijn. De ambtenaren behooren er op toe te zien,
dat in hunne standplaats voor de frankering geen gebruik wordt gemaakt van zegels, welke, wat de
wijze van perforering betreft, niet vooraf aan de goedkeuring van den directeur-generaal zijn
onderworpen”.
Hierboven veel ambtelijke tekst ter onderbouwing dat de perfin MERCURIUS werd afgekeurd omdat
de "duidelijkheid van de beeltenis en de waardeaanduiding" te veel geweld werd aangedaan.
De firma Mercurius vond daarvoor de oplossing om een aantal pennetjes weg te breken en de perfin
tot MERC. af te korten. De afkortpunt achter MERC is van een van de gaatjes van de letter U.
De zegel met de perfin MERCURIUS kan afkomstig zijn van een eerste proef met de perforator of kan
afkomstig zijn van de in tweevoud ingediende vergunningaanvraag.

De perfin DAM van de firma F&W van Dam is groter dan in de meeste zegels is gevonden. Deze firma
perforeerde de zegel meestal heel secuur met alleen het woord DAM, maar er is me één groot zegel
bekend die de perfin ’n DAM’ vertoont, van de totale perfin ‘van DAM’. In kleinformaat zegels past het
woord DAM mooi volledig. Ook heb ik in de loop van de tijd meerdere exemplaren gezien met een
geperforeerde tekst onder DAM. Zie hiervoor de afbeeldlng. Tot nu toe is voor mij onduidelijk om
welke tekst het hier gaat. Mogelijk kan een van u daarover meer duidelljkheid verschaffen. Deze perfin
wordt ln velllng 95 aangeboden met een inzetprijs van € 15.

Een derde bijzondere perfin B&V in zegel NVPH nr. 120C wordt in de a.s. veiling aangeboden met
een inzetprljs van € 50. Deze perfin is nog niet eerder gemeld en is ook geen buitenlandse perfin in
een Nederlands zegel, hij is althans niet opgenomen in een buitenlandse catalogus. Het is jammer dat
de perfin gedeeltelijk dubbel is geperforeerd.

Tenslotte een poko GSC in zegel NVPH nr. 81 ook met een inzet van € 50. Deze is nog niet eerder
gemeld.

