
Internet: een perfinwereld gaat voor je open! 
 
(Louis H. Zandbergen; uit: Perfinpost nr 49, mei 1999) 
 
In Perfinpost lees ik zelden iets over het gebruik van internet in relatie tot het verzamelen van perfins. 
In het maandblad Philatelie daarentegen staan steeds vaker artikelen en verwijzingen naar 
internet. 
Het lijkt mij daarom goed een bijdrage te schrijven over dit nieuwe fenomeen en wat dit kan betekenen 
voor ons, perfinverzamelaars. 
 
Wat is internet? 
Internet is een wereldomspannend netwerk van computernetwerken waarop iedereen, die over een 
PC (Personal Computer) beschikt, kan worden aangesloten. Uiteraard zijn hier een aantal technische 
voorwaarden voor, maar dit artikel gaat daar verder niet op in. 
Ongeveer 50% van de Nederlanders heeft thuis of op zijn/haar werk een PC beschikbaar en de rest 
kan gemakkelijk terecht bij vrienden en kennissen. In steeds meer plaatsen zijn er zelfs 
internetwinkels of internetzuilen waar je kunt 'surfen' (= computerterm, net als het 'tv-zappen'). 
Het netwerk omvat een onvoorstelbare hoeveelheid informatie. Het is eigenlijk een internationale 
digitale bibliotheek. Voertaal is Engels en dus met een beetje hulp is daar wel doorheen te komen. 
 
Grofweg bestaat Internet uit drie delen: 
 
1) WWW of: World Wide Webb 
2) Newsgroups 
3) E-mail 
 
WWW 
WWW is de belangrijkste informatiebron. Hier vindt u informatie die bedrijven en instellingen vanuit 
hun eigen netwerk beschikbaar stellen voor algemeen gebruik. 
Elk bedrijf heeft een eigen webpagina of website (na verloop van tijd went u wel aan die Engelse 
termen). Iedere webpagina heeft een eigen naam, een soort adres. Voorbeeld: de webpagina van het 
maandblad Philatelie is: http://www.philatelie.demon.nl. 
 
Ook particulieren maken steeds vaker een eigen pagina. Ook zij moeten dan ruimte huren bij een 
zogenaamde 'provider'. Complete boeken, muziekopnames, bibliotheekarchieven en zelfs video- 
opnames zijn in te zien of te bekijken. De liefhebber kan ze zelf opslaan op de eigen computer (dit 
heet 'downloaden'). 
 
Alle ingebrachte informatie is dus beschikbaar voor de internetgebruikers. Hierbij moet wel vermeld 
worden dat steeds vaker voor gespecialiseerde informatie een toegangscode vereist is. Die code 
krijgt u wanneer u voldoet aan bepaalde voorwaarden als bekendmaking van de zoeker (u dus!) of 
tegen betaling. De meeste informatie is nog steeds normaal, dus zonder voorwaarden vooraf, 
toegankelijk.  
 
WWW en perfins 
De grootste hamvraag is natuurlijk hoe je informatie vindt over ons verzamelgebied. 
Een methode is het zoeken middels een trefwoord (perfin) in een zogenaamde zoekmachine of in 
zoekprogramma's. Er zijn vele zoekmachines beschikbaar, zoals Google, Infoseek en Yahoo.  
Ieder programma heeft zijn eigen specialiteit en dus ook beperkingen.

http://www.philatelie.demon.nl/


 
 
Afbeelding 1: Ja hoor, wij zijn ook bekend in "de States"! 
 
Deze bladzijde heeft The Perfin Club voor'ons' gemaakt. Het resultaat van een van mijn zoektochten 
met het trefwoord 'perfin' leverde maar liefst 88 hits /scores op. AI snel bleek dat de machine zijn 
zoektocht perfect had gedaan, maar mij ook in contact bracht met niet-filatelistische gebruikers van 
het woord 'perfin'. Zo kwam ik erachter dat er in Zuid-Afrika verzekerings- en aandelenhandelaren met 
de eigennaam Perfin bestonden. 
Gelukkig kun je bij de meeste zoekmachines je opdracht verfijnen met bijvoorbeeld 'perfin+stamp'. In 
dit voorbeeld leverde dat nog 12 verwijzingen op. Deze waren alle filatelistisch. 
 
Zo stuitte ik op een webpagina van de Deen Toke Norby (www.norbyhus.dk/perfpage.html) 
 

 
 
Afbeelding 2: The Story about the Terms SPIFS and Perfin 

http://www.norbyhus.dk/perfpage.html


In 1996 heeft hij met behulp van andere internetgebruikers een artikel op internet gepubliceerd. Met 
de titel The Story about the Terms SPIFS and Perfin levert hij informatie over ons verzamelgebied. 
De herkomst van de term 'perfin' is u ongetwijfeld bekend, maar wat zijn SPIFS dan wel? Ik zal u gelijk 
uit de brand helpen: Stamps Perforated by Initials of Firms and Society’s. 
Nu ligt 'perfin' wel lekker in de mond, maar de term SPIFS is eigenlijk veel ouder en zou eigenlijk het 
ouderdomsrecht moeten claimen. Dit en nog veel meer vindt u op zijn pagina. In een ander 
artikel maakt hij zelfs melding van een Perfin Society in the Netherlands! 
 
Wanneer u zo'n Webpagina doorneemt, ziet u meestal verwijzingen naar andere pagina's over 
hetzelfde onderwerp. Die verwijzingen noemen we 'links'. 
Met een druk op de knop zoekt je PC dan die andere pagina op en kun je verder op zoek gaan naar 
informatie. 
 
In het oktobernummer 1998 van The Perfins Bulletin (een uitgave van The Perfin Club in USA:  
www.perfins.com/perfclub.htm ) staat een artikel over de ervaringen van een lid over de 
beschikbaarheid van perfins. Aanleiding was het feit dat hij regelmatig hoorde dat perfins slecht te 
verkrijgen zouden zijn. 
Hij heeft zijn ervaringen van een maand bijgehouden en op papier gezet. Zijn resultaat, waarbij 
gemakshalve alleen de aanwinsten genoemd worden, is: enkele duizenden losse perfins; enkele 
bijzondere USA-perfins en perfins in niet gebruikelijke postzegels; drie kleine buitenlandse collecties 
en drie catalogi (België, Slowakije en India). Het bijzondere van al deze aanwinsten is dat hij ze via 
internet heeft opgespoord en gekocht. Er zijn dus voldoende perfins (en literatuur) te vinden als je 
maar weet waar! Internet kan daarbij dus helpen. 
 

 
 
Afbeelding 3: Ook andere perfinverenigingen zijn te vinden. 
 
Ik wil wel nogmaals benadrukken dat internet wereldwijde mogelijkheden biedt. Perfins van (en 
informatie over) het Nederlandse verzamelgebied worden zeker aangeboden, maar niet in die mate 
als in ons eigen land. Bijzondere vondsten zijn zeker niet uitgesloten. Voor verzamelaars van andere 
landen biedt internet echter nog vele (vaak onbenutte) kansen.  
 
Nieuwsgroepen 
Tweede mogelijkheid via internet zijn de zogenaamde Newsgroups. Dit zijn eigenlijk schriftelijke 
discussiegroepen. Aan zo'n groep kunt u actief (dus zelf meedoen) of passief (meelezen) meedoen. 
De Deen Toke Norby heeft via een door hem zelf opgezette discussiegroep veel informatie 
bijeengegaard en vervolgens gepubliceerd op internet. Een voordeel is dat informatie beschikbaar 
komt, maar ook dat dit contactadressen oplevert. 

http://www.perfins.com/
http://www.perfins.com/


 
Elektronische post 
Als derde belangrijke mogelijkheid noem ik de elektronische post oftewel 'e-mailen'. Via een normale 
telefoonlijn verstuurt u een bericht. Iedere gebruiker van internet kan een eigen e-mailadres 
krijgen. Dit adres is uniek. Daarbij is het dus belangrijk dat dit adres correct geschreven is. Dit geldt 
ook voor de WWW! Voorbeeld: johnm@student.canberra.edu.au is het e-mailadres van 
de secretaris van The Perfin Club of New Zealand and Australia. Via e-mailen kun je binnen een korte 
tijd een berichtje bij een ander achterlaten. Dat kan bij uw perfincollega in Lutjebroek, maar ook in 
Basel of Edinboro, Pensylvania in USA. 
Aan zo'n berichtje kun je andere documenten toevoegen. Denk aan uitgebreide artikelen, foto's van 
perfins en complete boekwerken.  
 
Samenvatting 
Kort samengevat is het nut van internet: 
 
A) voor de verzamelaar: 
- bron met groeiende achtergrondinformatie (artikelen, literatuur); 
- mogelijkheid om via elektronische veilingen je perfinverzameling uit te breiden; 
- het verkopen van perfins via die zelfde veilingen; 
- in contact komen met andere verzamelaars, met als doel om informatie en perfins uit te wisselen. 
 
B) voor de Perfin Club Nederland (uitgaande van een eigen website, zie www.perfinclub.nl ): 
- het voor een breder publiek beschikbaar stellen van informatie over het verzamelgebied perfin; 
- extra bekendheid van het bestaan van de vereniging met kansen op nieuwe leden; 
- aanbieden/verkopen van de door de vereniging uitgegeven literatuur; 
- in contact komen met andere perfinverenigingen. 
 
Conclusie: 
Het gebruik van internet biedt voor de individuele verzamelaar en de Perfin Club Nederland kansen. 
Of u die kans wilt pakken, hangt met name af van uw honger. Honger naar informatie en perfins. 
Dus: gewoon een keer proberen zou ik zeggen! 
 
Louis H. Zandbergen 
 
 
Zie ook de website van The Perfins Place: http://www.perfins.com  

http://www.perfinclub.nl/
http://www.perfins.com/

	Internet: een perfinwereld gaat voor je open!
	Wat is internet?
	WWW
	WWW en perfins
	Nieuwsgroepen
	Elektronische post
	Samenvatting
	Conclusie:


