
Nogmaals de ‘perfin’ PCH 
 
(H.J.G. de Jongh; uit: Perfinpost nr. 56, januari 2001) 
 
In PP 54 stond op pag. 17 een stukje gewijd aan deze perfin. Over hetgeen hier stond vermeld was de 
voorzitter van de Postzegelclub Hengelo, de heer H.J.G. de Jongh kennelijk niet ingenomen en 
schreef naar aanleiding hiervan een reactie, die wij u niet willen onthouden. 
Ter herinnering nog eens de afbeelding van de bedoelde "perfin" PCH. 

 
Afbeelding van de ‘perfin’ PCH 
 
Op 23 januari bestond onze postzegelclub 75 jaar en wilden de leden verrassen met iets dat in die 75 
jaar bij bedrijven gebruikelijk was, namelijk het perforeren van postzegels met letters, die gelieerd 
waren aan die bedrijven. 
Perfins dus. 
 
Het bestuur van de PCH vond dit een aardige gedachte en koos daarvoor de brievenbuszegel NVPH 
nr. 1810 met tab.  
Deze zegel is bewust gekozen, omdat het,de geschiedenis van de brievenbus weergeeft en omdat 
deze zegel is voorzien van een tab. De PTT heeft ons toegestaan om in de tab de letters 
PCH te perforeren en dit was dus, zoals u suggereert, geen toeval! Daar is zeker over nagedacht.  
Het was en is beslist niet de bedoeling geweest om deze zegei voor uw verzamelgebied te 
misbruiken, laat staan dat onze vereniging dit zou doen uit financieel gewin. 
 
De oplage van de geperforeerde zegel is zeer beperkt. Totaal 500 stuks. Hiervan zijn 300 stuks op de 
herdenkingsenveloppe geplakt en gratis aan de leden verstrekt als herinnering aan het 75-jarig 
bestaan. Tevens zijn 200 stuks "postfris" tegen zegelwaarde onder de leden van de PCH verstrekt. 
Het bestuur van de PCH vindt dit geen uitwas, zoals u stelt. 
Tevens kunnen wij u garanderen dat de door ons uitgebrachte `perfin' eenmalig is en zal blijven.  
U hoeft in uw schrijven niet de suggestie te wekken, dat de PCH, als gerenommeerde vereniging, een 
perforator heeft gebruikt om postzegels nu of in de toekomst mee te perforeren. Een onjuiste 
conclusie uwerzijds, die wij verre van ons werpen. 
Daarvoor is onze postzegelverzamelingsliefde te groot en wij wensen ons beslist niet in te laten met 
louche praktijken, laat staan met vervalsingen of iets dergelijks, als u daar al aan denkt. 
 
Wij waren de mening toegedaan u op de hoogte te moeten brengen van onze ( beperkte ) 
jubileumuitgifte. 
Naar onze mening is van een "wangedrocht" geen sprake en zou een dergelijk postzegel een 
welkome aanvulling kunnen zijn in de verzameling van de rechtgeaarde `perfin'-verzamelaar, al was 
het maar als curiosa. 
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