Perfin sterretje 2
(Jan Verhoeven; uit Perfinpost nr. 80, februari 2007)

Al enige tijd bevindt zich in mijn verzameling zegel NVPH 411 met het sterretje 2 en een cijfer 4. Dit
gaf geen nadere aanknopingspunten over de gebruiker van deze perfin. Ook zijn er verschillende
meldingen gedaan van andere zegels met het sterretje 2.
Ook bleek het sterretje meestal niet in het midden van de zegel te zijn geperforeerd, maar aan de
zijkant. Hierdoor kwam ik op de gedachte dat dit sterretje een onderdeel zou zijn van een perfin met
meer cijfers.

Afb. NVPH nr. 411 met sterretje 2 en cijfer 4

Als onderdeel van een inzending voor de veiling ontving ik een cheque van de Dresdner Bank waarin
het getal 38 was geperforeerd tussen twee sterretjes.
Een cheque heeft altijd een nummer, maar ook een waarde. De waarde van deze cheque is 38
Hollandse gulden.
Wij hebben hier dus te maken met een heel interessant aspect van perfins. Een getalsperfin tegen
frauduleuze verandering van de waarde genoteerd op een cheque. Ik zou het een waarborg-perfin
willen noemen.
Op de achterzijde van deze cheque is een plakzege! van 5 ct. aanwezig. Deze is niet geperforeerd,
maar het zou kunnen dat de waarborg-perfin ook door de plakzegel wordt geperforeerd. Als dat
gedeeltelijk bijvoorbeeld alleen met sterretje 2 gebeurd is, is de verklaring rond. Op één na zijn alle
frankeerzegels die zijn gemeld met deze perfin van de waarde van 5 cent. Deze zouden
ook op te waarborgen formulieren kunnen hebben gezeten.
We mogen ervan uitgaan dat hiermee weer een vraagteken ten aanzien van perfins is opgelost.

Cheque van Dresdner Bank met perfin sterretje en getal 38

Afb. achterzijde cheque met plakzegel en perfin sterretje-38

Noot van de redactie.
Het kan puur toeval zijn, dat de waarde aangegeven op de cheque overeenkomt met het getal 38. Het
is zeer aannemelijk, dat er vele cheques met diverse waarden zijn uitgeschreven. Het blijft dan de
vraag hoe het perfintechnisch gezien mogelijk is al deze cheques te voorzien van het getal
overeenkomende met de waarde. Op de cheques zelf is de waarde ook nog eens vermeld in
geschreven tekst, zodat fraude hierdoor vrijwel onmogelijk wordt.
In België zijn diverse sterretjes op diverse zegels gemeld. Deze lijken sterk op het hierboven
beschreven sterretje en zijn alle centraal geperforeerd en worden niet geflankeerd door een of
meerdere cijfers. In de Belgische cat. worden deze sterretjes toegeschreven aan de postcheque en
girodienst. En hoe en waarom van deze Belgische sterretjes is mij niet bekend.

