
 

Oproep inventarisatie perfins in Olympiadezegels 1928 

(Door: Laurentz Jonker; uit: Perfinpost nr. 115, november 2015) 

 

Meer dan veertig jaar verzamel ik alles van de Olympische emissie 1928. Het betreft ontwerpen, 
proeven, randverschijnselen, variëteiten, kenmerken & plaatfouten, stempels, particuliere 
postwaardestukken van Huygens, alle mogelijke frankeringen, post naar vreemde bestemmingen, 
aangetekende, expres- en verzekerde post en Olympiade zegels met een firmaperforatie. 
In al die jaren van verzamelen en zoeken is het mij gebleken dat deze perfins uiterst schaars zijn.  
De reden is dat het gaat om postzegels met een toeslag. 

Nico van der Lee heeft namens mij, als niet lid van de Perfinclub, navraag gedaan bij enkele leden op 
het in bezit zijn van Olympiadezegels met perfin. Het resultaat was nihil. De inventarisatie tot op heden 
wil ik graag met u delen: 

 

Afb. 1. Briefkaart met 2x NVPH 215, 5 ct. zeiljacht met perfin V.N. 2 van Vermeulen Naaijen te Zeist. 

 

1x los zegel NVPH 215, 5 ct. zeiljacht met perfin V.N. 2 Vermeulen Naaijen, Zeist (zie afb. 2) 
2x zegel NVPH 215, 5 ct. zeiljacht met perfin V.N. 2 op briefkaart, Vermeulen Naaijen, Zeist (zie afb.1) 
1x los zegel NVPH 216, 7½ kogelstoter met perfin V.N. 2 Vermeulen Naaijen, Zeist. 

1x los zegel NVPH 215, 5 ct. zeiljacht met perfin V.D/A, Vroom & Dreesman, Alkmaar (zie afb. 2) 
5x los zegel NVPH 216, 7½ ct. kogelstoter met perfin V.D/A, Vroom & Dreesman, Alkmaar. (zie afb. 2) 



 

 

 

  Afb. 2. De perfins V.N. in NVPH 215, V.D/A in NVPH 215 en 216. 

 
Dan zijn er nog 5 cursief gecatalogiseerde perfins in Olympiadezegels die ooit zijn gemeld, maar die 
niemand (nog niet) kan bevestigen met een voorbeeld. Wij spreken dan over: NVPH 213, 2 ct. 
schermer met perfin E.A.K./R.; EC/M; en V S&R en NVPH 216, 7½ ct. kogelstoter met perfin KNEGT; 
en NVPH 218, 15 ct. ruiter met perfin VDB 2. 

Eenmalig heb ik een vriendelijk verzoek aan U. Indien U in het bezit bent van een Olympiadezegel met 
perfin zou U dat dan aan mij kenbaar willen maken, zodat ik deze inventarisatie kan afsluiten.  
Alvast hartelijk dank voor Uw medewerking. 

Laurentz Jonker, Wibergstraat 20, 8017 GA Zwolle. Tel. 038-4651829.  
E-mail: laurentz.jonker@gmail.com 

 
P.S. De bovenvermelde en voorlopige inventarisatie betreft zegels en kaarten in de collecties van Jan 
Verhoeven, Nico van der Lee en ondergetekende. 

 


