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• In Bulletin No.289 (aug'97) van de Britse Perfin Society staat een artikel van Roy Gault over de 
vroege activiteiten van Joseph Sloper. Zowel het perforeren van cheques en treinkaartjes als het 
perforeren van postzegels komen aan bod. Roy wijst erop dat Sloper op twee manieren bij het 
perforeren van postzegels was betrokken. Hij verkocht niet alleen perfin-machines of perforatie-
eenheden maar - als de klant dit wenste - bewaarde hij de nieuwe modellen op zijn bedrijf en leverde 
hij de klant regelmatig postzegels die in zijn bedrijf reeds van een perfin waren voorzien. 
 
• In hetzelfde Bulletin vraagt Dave Hill zich af hoe de prijs van een perfin kan worden bepaald. Een 
vraag, die ook in onze vereniging regelmatig terugkeert. 
Eén van zijn conclusies is dat de vraag naar perfins de laatste tijd onder andere is toegenomen omdat 
niet-perfinverzamelaars de perfins niet langer als beschadigde zegels zien en ze daarom willen 
opnemen in thematische verzamelingen of in collecties over postgeschiedenis. 
 
• Ook Amerika kent z'n poko's. AI heten ze daar 'Schermacks', het productieproces is vergelijkbaar 
met dat van onze poko's. In een uitgebreid artikel in 'The Perfins Bulletin' (USA; jun'97) vertelt A.S. 
Glass het verhaal van de Schermack Company en legt hij uit hoe uit vellen ongetande zegels de 
postzegelrollen werden gemaakt en in Schermack-machines geplaatst. De machine sneed de zegels 
van de rol, plakte deze op de brieven en telde de afgegeven zegels. De perfins hadden de vorm van 
een vierkant of een rechthoek en werden - net als bij de poko-machine direct voor het afsnijden van 
de zegels aangebracht. Op die manier werden circa 10.000 brieven per uur gefrankeerd. 
Van de 91 verschillende Schermack perfins zijn tot nu toe 38 gebruikers bekend. Als u wilt weten op 
welke wijze deze perfins kunnen worden geïdentificeerd, dan moet u zeker het artikel lezen. 
 
• In Perfinpost 42 meldde ik u dat de verzameling Cubaanse perfins van ons lid Harry Rutgers dit 
najaar op twee tentoonstellingen acte de presence zou geven. Het eerste resultaat mag er zijn.  
Op de tentoonstelling "Globe Post 100", die van 26 tot 28 september in Arnhem werd gehouden, is de 
verzameling bekroond met 'verguld zilver'! Gefeliciteerd, Harry. Een resultaat om trots op te zijn. ·  
 
• Verzamelaars van Duitse perfins kunnen gemak hebben van een bijzondere publicatie van de 
Arbeitsgemeinschaft Lochungen waarin meer dan 2800 plaatsnamen alfabetisch zijn gerangschikt. 
Het bijzondere van de publicatie is het feit dat de plaatsnamen op normale wijze leesbaar zijn maar 
van achteren naar voren gelezen zijn gerangschikt. 
Met behulp van deze publicatie wordt het achterhalen van de plaatsnaam in het poststempel in veel 
gevallen een kleine moeite.  
De publicatie is voor D.M. 8.00 (incl. portokosten) verkrijgbaar bij Wolfgang Kiesler, Am Dornloh 14a, 
D-42389 Wuppertal. Zijn gironummer in Nederland (Arnhem) is 5975189. Vermeld u even dat het om 
de "2800 Ortsnamen" gaat. 
 
• Verzamelaars van Nederlandse perfins kennen ongetwijfeld de perfin 'RWA' van de  
kantoorboekhandel Gebr. Rikkers N.V. in Amsterdam. De betekenis van de letters RWA is niet voor 
iedereen een open boek. Eén van onze leden wijst erop dat de letters staan voor Rikkers 
Warmoesstraat Amsterdam. 
 
• Een artikel over Engelse perfins in telegraafzegels kunt u vinden in "The Perfin Society Bulletin" No. 
290 van oktober jl. Dit bulletin bevat ook een artikel over de perfins 'NS/PCC', de volgens de auteur 
"wereldberoemde" initialen van de sinds 1889 actieve National Society for the Prevention of Cruelty to 
Children. In dat zelfde jaar werd een wet aangenomen die de Engelse politie de bevoegdheid geeft 
om iedereen die kinderen mishandelt te arresteren en om woningen te betreden wanneer het 
vermoeden bestaat dat daarbinnen mishandeling van kinderen plaatsvindt. In een thematische 
verzameling over dit onderwerp kunnen deze perfins een waardevolle aanvulling zijn. 


