Nieuwe Duitse catalogus op komst
(Door Rob Slim; uit: Perfinpost nr. 84, februari 2008)
Algemeen
Geheel onverwachts kreeg ik aan het eind van 2007 een enveloppe toegezonden, waarin de letter A,
alsmede de symbolen van de nieuwe uit te geven Duitse catalogus.
Bij een eerste aanblik zag de uit 142 bladzijde A4 bestaande letter A er verzorgd uit. Miste ik
aanvankelijk aan het einde de perfins beginnende met een A gevolgd door het &-teken, later
bleken deze te zijn opgenomen na de perfins, welke bestaan uit de enkele letter A. Dit lijkt mij zeer
onlogisch. Bij navraag blijkt, dat ons alfabet dit teken niet kent en er bij een door een
computerprogramma gebruikte sortering dit teken direct na de A volgt. Mij lijkt het, dat bij enige
ervaring en handigheid met het werken met computers dit probleem is op te lossen!!
Een verbetering is zeker de weergave van diverse POKO's die nu staan afgebeeld zoals ze in
werkelijkheid in het zegelbeeld staan, dat wil zeggen verticaal van boven naar beneden gelezen. Dit in
tegensteliing tot de afbeeldingen in de eerste editie, die een kwart slag waren gedraaid en zo van links
naar rechts waren te lezen.
Opvallend is ook de melding bij sommige perfins, dat die afkomstig zijn van de Michelius-machine.
Andere meidingen, zoals bijvoorbeeld afkomstig van een meervoudige perforator of dat het gaat om
een POKO worden nergens gemaakt.
De aanduiding in welke "stand" de perfins zijn gemeld is achterwege gelaten; wel is de afbeelding van
het blokje met daarin de 8 vierkantjes voor het aangeven van de "standen" gehandhaafd. (waarom??)
Praktisch gebruik van de lijst
Een goed criterium om een uitgave te beoordelen is het gemak waarmee een bestaande perfin is
terug te vinden.
Nu heeft men in de voorgaande editie een wijze van nummering aan de perfins toegekend, die bij
nadere bestudering zeer logisch was en zo direct tot het gewenste zoekresultaat leidde. Door de
vondst van nieuwe perfins, die uiteraard volgens de bestaande systematiek werden genummerd zou
je verwachten dat deze worden afgebeeld op de juiste plaats, dus tussen de bestaande perfins
ingevoegd. Men heeft echter niet de moed gehad om alle perfins om te nummeren. In de praktijk
betekent dit, dat alle nieuwe vondsten achter de reeds bekende perfins in de betreffende
reeksen zijn opgenomen en dat men daardoor steeds dient te zoeken en vergelijken. Het enige
positieve is de handhaving van de verwijzing met een pijltje gevolgd door een nummer naar een sterk
op elkaar lijkende perfin, die later is gemeld.
Het zoeken en vergelijken blijft echter tijdrovend en niet praktisch.
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De perfin 1-AB-1 en de sterk daarop lijkende pefin 1-AB-41, welke maar liefst 5 bladzijden verder staat
afgebeeld.
De afbeeldingen
Bij het uitproberen van een in mijn verzameling aanwezig twijfelgeval bleek ook nu dat dit perfin op
geen enkele afbeelding paste. Op zich nog niet alarmerend; echter bij een reeds algemeen bekende
perfin bleek ook deze niet te passen. Na het uitproberen van circa 10 verschillende perfins kwam ik
tot de schokkende constatering, dat alle afbeeldingen niet op juiste grootte zijn afgebeeld - mijn
schatting is dat alle afbeeldingen ongeveer 90 % van de ware grootte bedragen - en dat is de grootste
doodzonde, die een samensteller van een perfinlijst kan maken. Het verzamelgebied van de Duitse
perfins omvat vele sterk op elkaar lijkende perfins, en dan is een juiste afbeelding essentieel.

Afbeelding perfin 2-AAU-1.
De linkerafbeelding is afkomstig uit de eerste catalogus en op ware grootte. De rechterafbeelding
is afkomstig uit de komende catalogus en iets verkleind. Let hierbij ook op de grootte van de
afgebeelde zegel. Links 21 mm, rechts 20 mm ( horizontaal gemeten )
Conclusie
De verbeteringen ten aanzien van de nu bestaande lijst zijn nauwelijks relevant. Het niet invoegen van
de aanvullingen op de juiste plaats maakt het geheel niet overzichtelijker en werkt in de praktijk
onpraktisch. Het niet op ware grootte afbeelden van de perfns is een grove fout, die de waarde van dit
omvangrijke werk zo devalueren, dat de beoordeling van deze uitgave negatief is. Als fervent
verzamelaar van Duitse perfins zal ik helaas moeten constateren, dat de bestaande Duitse
catalogus beter voldoet en dat ik de samenstellers het advies wil geven onmiddellijk met dit werk te
stoppen alvorens veel geld in de nu op stapel staande druk (gepland voor begin mei 2008) te
investeren. Misschien kunnen de nu gemaakte fouten dan nog worden hersteld.

