
Nieuwe oogst onbekende perfins 
 
(Jan Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 70, september 2004) 
 
Op de voorzijde van een briefkaart, op 28 augustus 1919 verzonden van Amsterdam naar 
Scheveningen is een zegel van 1 cent (cat. nr. 51) geplakt met de perfin B.t.P. (zie afb. 1). 
 

 
 

Afb. 1 Briefkaart met 1 cent met perfin B.t.P. 
 
En op de achterzijde wordt de gebruiker bekend: Bureau tot Publiciteit van wetenschappelijk nieuws  
(zie afb. 2). 
 

 
Afb. 2 Achterzijde briefkaart van afb. 1 



Een tweede vondst is een briefkaart gefrankeerd met een 7½ cent (cat. nr. 61), in maart 1923 
verzonden van Rotterdam naar Apeldoorn. Het zegel heeft de perfin WHB. Deze blijkt te zijn gebruikt 
door Wed. H. Bontamps, Admiraliteitskade 85, te Rotterdam (zie afb. 3). 
 

 
Afb. 3. Briefkaart met perfin WHB 

 
Ik kan u nog een derde vondst melden: de perfin EG 2. Van deze perfin is een briefkaart gevonden 
met de 5 cent (cat. nr. 60) verzonden van Amsterdam naar Duitsland.  
De perfin EG 2 is gebruikt door N.V. Electrische Graveer-Inrichting, Metaalwaren en Stempelfabriek, 
eerst gevestigd in de Paleisstraat en later N.Z. Voorburgwal nr. 230-232 te Amsterdam (zie afb. 4). 
 

 
 
 
 

Afb. 4. Briefkaart met perfin EG 2 



Bij een inzending voor de volgende veiling kreeg ik een heel mooi kaartje met de perfin St /& Co.  
(zie afb. 5). Deze blijkt te zijn gebruikt door J.E. Stolberg Jr. & Co. Magazijn van Boek- en 
Steendrukkersmateriaal, Reguliersdwarsstraat 73A te Amsterdam. 
In de volgende veiling kunt u dit mooie kaartje bemachtigen. 
Ik heb de inzet redelijk gehouden nl. € 50,-. U kunt alvast een afbeelding in kleur aanschouwen op 
onze website: www.perfinclub.nl .  
 

 
 
Afb. 5. Kaartje met perfin St/& Co. 

 
In perfinpost 53 heeft ons lid de heer W. Loomans verslag gedaan van zijn onderzoek naar de 
betekenis van de Poko PJ/P. Na een onderzoek van 25 jaar!!, omdat hij eerst zocht in Breda  
(stempels Breda) terwijl hij in Princenhage moest zijn, kwam hij tot een vrijwel sluitend 
bewijs van de gebruiker van deze Poko.Ik vind het een geweldige vondst van iemand, die mij per  
e-mail onlangs meedeelde dat hij een 90 jaar oude briefkaart met de Poko PJ/P al 30 jaar in zijn 
verzameling in een laatje heeft liggen. (zie afb. 6) 

 
Afb. 6. Briefkaart met de Poko PJ/P 

 
Het bewijs is nu 100% rond en we kunnen in de catalogus een sterretje plaatsen achter de naam van 
de gebruiker. 


