
Een nieuwe Nederlandse perfin! 
 
(Dick Scheper; uit: Perfinpost nr. 65, mei 2003) 
 
Onder het kopje "Een nieuwe Nederlandse perfin!" heb ik rond 1 april jl. een zegel aangeboden via 
een Internet veiling. 
Deze zegel - zie onderstaande afbeelding van NVPH-nummer 54 (2c. bruin) - heeft een perfin in de 
vorm van een kruis met drie dwarsbalken. 
 

 
     Afbeelding 1 
 
Vergelijkt u deze perfin eens met de perfin `Kruis 1' in de Catalogus van de perfins van Nederland en 
OG van Jan L. Verhoeven. Die perfin heeft slechts twee dwarsbalken en is gebruikt door het Bureau 
TBC-bestrijding te 's-Gravenhage. 
Hoewel de catalogus vermeldt dat het gebruikte perfinapparaat een meervoudig stempel had, ligt niet 
voor de hand dat een van die stempels een kruis met drie dwarsbalken perforeerde. 
 

 
Afbeelding 2  

 
Voor een vergelijking van beide perfins wijs ik u op afbeelding 2. Rechts ziet u 'kruis 1' uit de catalogus 
van Jan L. Verhoeven en links ziet u het kruis met de drie dwarsbalken. 
 
Een zorgvuldige bestudering van beide perfins leidt tot de conclusie dat er sprake is van een dubbele 
perfin: de perfin is tweemaal in de zegel aangebracht. 
Opvallend is verder dat dit zodanig is gebeurd dat in het deel van de perfin waarbij de twee stempels 
elkaar overlappen, de perfingaatjes precies 'passen'! Hierdoor lijkt er sprake van een geheel nieuwe 
perfin. 
Uit mijn ervaringen met de perfin `Kruis 1' kan ik slechts opmerken dat ik tot nu toe geen 
dubbelperforatie heb aangetroffen. Dit leidt tot de vraag of de perfin op afbeelding 1 een echte 
toevalstreffer is. 
Die vraag heb ik voorgelegd aan Jan Verhoeven. Zijn reactie geef ik hieronder weer. 
 
"Beste Dick, 
Ik heb mijn verzameling van deze perfin bekeken en ik heb gezien dat alle perfins op vrijwel dezelfde 
plaats (verticaal gezien) in de zegels zijn geperforeerd. 
Dat kan als het perfinapparaat een aanslag heeft waartegen de zegels kunnen worden gelegd om te 
perforeren. 
Als de zegels worden verschoven langs deze aanslag om een naastliggende zegel te perforeren en 
deze verplaatsing is minder dan een zegellengte dan komt een tweede perfin (gedeeltelijk) in dat 
zegel. 
In het geval van jouw zegel is de verplaatsing toevallig gedeeltelijk en dan nog wel precies in de paar 
laatste gaatjes van de eerder geperforeerde per In terecht gekomen." 
 



Mijn voorlopige conclusie is dat er sprake is van een echte toevalstreffer. Ook Jan geeft aan dat alle 
hem bekende perfins van 'Kruis 1' op vrijwel dezelfde plaats in de zegels zijn geperforeerd. 
 
Wat is uw ervaring met deze perfin? Hebt u zegels waarin deze perfin tweemaal is geperforeerd?  
En hebt u misschien een zelfde toevalstreffer als afgebeeld op afbeelding 1? Zo ja, in welk NVPH-
nummer heeft u deze perfin met drie dwarsbalken? 
 
Tenslotte ben ik benieuwd naar uw antwoord op de volgende vraag: 
Mogen we hier spreken van een nieuwe perfin? 
Zelf zou ik het antwoord op die vraag als volgt willen nuanceren. 
De perfin is ontstaan door tweemaal perforeren van de perfin 'Kruis 1'. Er is dus geen sprake van een 
nieuwe perfin. De perfin is slechts door een toeval ontstaan. Tenzij er nu van alle kanten meldingen 
van deze perfin komen! Maar dat verwacht ik niet. 
 
Voor verzamelaars van design perfins, is er wel sprake van een nieuw design. Dit design was als 
perfin tot nu toe niet bekend. De perfin is weliswaar als bij toeval ontstaan, maar dat doet niets af aan 
het feit dat er visueel kan worden gesproken van een interessante perfin. 
Wat is uw mening over de bovenstaande vragen? 
 
Uw reactie graag aan Dick Scheper, e-mail: dick.scheper@planet.nl  
 
Het resultaat van de reacties zal ik samenvatten in een volgende Perfinpost. 
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