Nieuw gemelde perfin C.M. blijkt een Duitse perfin te zijn
(Door: Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 120, februari 2017)

Een van onze leden heeft onlangs in een stockboek een 5 cent Hangend Haar gevonden met perfin
CM (zie bijgaande afbeelding).

Deze perfin is nog niet bekend in een Nederlandse zegel. In zo'n situatie kijk ik eerst altijd of hij in een
buitenlandse catalogus eventueel wel bekend is. In dit geval vond ik in de Duitse catalogus dat hij
daar als 1.CM,5 is opgenomen.

Deze perfin is gebruikt door de firma C. Mebus, Hut-, Mützen- und Pelzwarenfabrik in Wermelskirchen
en werd gebruikt van 1897 tot 1909. Verdere gegevens van de perfin zijn: 6 mm hoog, 12 gaatjes van
de letter C en 21 gaatjes van de letter M.
Het figuurtje met de rondjes rechtsboven betekent dat de perfin in verschillende standen in zegels
bekend is, waaruit kan worden afgeleid dat het in dit geval om een zogenaamde handperforator gaat.
Men kan zich afvragen hoe een Duitse perfin in een Nederlandse zegel terecht kan komen. De meest
voor de hand liggende oorzaak is de volgende werkwijze.
Vroeger meer dan tegenwoordig sloot een briefschrijver bij zijn brief een postzegel bij, als
tegemoetkoming van de kosten van een antwoordbrief. Voor Intemationale correspondentie kon men
in een aantal landen waaronder Nederland en Duitsland op de grote postkantoren van een aantal
landen, buitenlandse postzegels daarvoor aanschaffen. Op die postkantoren hield men een kleine
voorraad aan van postzegels voor de goedkoopste internationale tarieven.
De flrma C. Mebus uit Wermelskirchen, dat dicht bij Keulen ligt, zal Nederlandse postzegels gekocht
hebben in Keulen en die daarna ook geperforeerd heeft met C.M.. Om deze werkwijze te
vereenvoudigen werden op het congres van de Wereldpostunie (UPU) in 1906 Intemationale
Antwoordcoupons (IAC) geïntroduceerd. In Nederland werden de IAC's vanaf 1907 ingevoerd. Deze
konden in elk postkantoor van elk land dat lid was van de UPU worden omgewisseld in postzegels.
Aanhouden van een voorraad buitenlandse postzegels was daardoor niet langer nodig.
Deze perfin C.M. is de eerste aanvulling op de 3° editie van onze Nederlandse catalogus die onlangs
is verschenen en zal in het hoofdstuk “Nederland - Frankeerzegels met buitenlandse perfins” worden
opgenomen.

