Perfins in Nederlandse briefkaarten
(Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 56, januari 2001)
De redactie van Geuzendam's Catalogus van postwaardestukken van Nederland en Overzeese
rijksdelen heeft me gevraagd een overzicht samen te stellen van de Nederlandse
postwaardestukken waarin perfins voorkomen.
Het leek me wel aardig om dit overzicht hierbij ook in de Perfinpost aan te bieden.
Onder postwaardestukken verstaat men behalve briefkaarten met ingedrukt zegelbeeld, ook ais
zodanig, bijvoorbeeld enveloppen, verhuiskaarten, postbladen en luchtpostbladen.
Bedrijven gebruikten deze postwaardestukken bij hun correspondentie. Bedrijven met een perforator
hebben ook postwaardestukken gebruikt, soms bijgefrankeerd met postzegels die geperforeerd
werden. Dit kwam echter niet veel voor.
Zie afbeelding 1 voor een verhuiskaart met een bijgefrankeerd zegel van 5 cent met perfin LR. Nog
minder komt men, en dan nog alleen, briefkaarten tegen die geperforeerd zijn.

Afbeelding 1
Hieronder volgt een overzicht van de bekende briefkaarten met perfin. Achtereenvolgens de perfin, de
gebruiker, (zie voor nadere gegevens de catalogus van de perfins van Nederland en OG) en de
briefkaart. De G-nummers verwijzen naar de nummers volgens de Geuzendam catalogus.
C - G. Castelot (kandijfabriek en suikerraffinaderij), Roosendaal
ES - Emmanual Smeets ( drukkerij ), Weert
GHI - Gebruiker onbekend, Rotterdam
H & Co - Henri Huinck & Comp. ( bouwmaterialen ), Rotterdam
KH - Kleymans & Hoogewerff, Rotterdam
MHB - M. H. Boasson & Zonen, Middelburg
MM - Meelfabriek, Middelburg,
NASM - Nederlandsche-Amerikaansche Stoomvaart Mij, Rotterdam
NK&Co - Stoommeelfabriek Nicola Koechlin & Co, Rijswijk
RvH - R. C. van Haagen (landbouwproducten),’s-Hertogenbosch
V - J. Vlieger ( uitgever van postkaarten en gidsen ), Amsterdam
WBC - W. Bunge & Co, Rotterdam

Afbeelding 2 De perfins voorkomend in Nederlandse briefkaarten.

G14,G16,G18,G19a
G 12
G 183
G 16
G 16
G 164, G 172a, G 189
G 19
G 18
G 12
G12, G16, G19b, G20a
G165, G169b
G 16

Afb. 3. RvH in briefkaart met betaald antwoord ( collectie T. Silkens)
Heel bijzonder is een briefkaart G 20a met betaald antwoord (perfin RvH) waarvan ook het betaald
antwoord geperforeerd is. Het is een min of meer privé gebruikte briefkaart betreffende een sollicitatie
voor zijn 22-jarige zoon (toen deden vaders zoiets nog! ) van de heer van Haagen. (zie afb.3)
Een andere opvallende zaak is dat in de beginjaren de perfins niet altijd in de zegelafdruk werd
geplaatst, maar ook op een andere plaats op de briefkaart. Bijvoorbeeld bij de bekende
briefkaarten van G. Castelot zien we de perfin "C" links boven. (zie afb. 4)
Dit was in orde omdat uitknipsels van postwaardestukken niet voor frankering gebruikt mochten
worden (hoewel dit in enkele gevallen wel is voorgekomen).

Afbeelding 4 Briefkaart met links boven de perforatie.
Ik ga bijna nooit in op de waarde of de zeldzaamheid van de perfins. In dit geval wil ik wel een
uitzondering maken omdat van de meeste briefkaarten de gerealiseerde veilingopbrengsten of de
waarde in het ruilverkeer tussen verzamelaars bekend is.
Perfin `V' in briefkaart komt het meeste voor. Deze briefkaarten met een zgn. kiosk-perfin waren voor
het publiek te koop en te gebruiken (zie afb. 5) De waarde ligt tussen de 25 en 40 gulden o.m.
afhankelijk van de volledigheid van de perfin. Het komt nogal eens voor dat de onderste gaatjes van
de `V' niet zijn uitgeponst.

Afb. 5 De perfin `V' van J. Vlieger
Van de briefkaarten met de firma-perfins komt `C' van G. Castelot relatief het meeste voor. Ze zijn
vooral afkomstig uit één bron en ze worden regelmatig in veilingen aangeboden.
Bij een te hoge inzet worden ze niet verkocht. Waarde 100 tot 125 gulden.

Van de overige briefkaarten zijn een of enkele tot 8 stuks bekend. Behalve door perfinverzamelaars
worden deze briefkaarten verzameld door emissieverzamelaars en er is weinig van. De waarde ligt
tussen 200 en 1000 gulden per stuk.
Ik dank Theo Silkens die mij behulpzaam was bij het opstellen van dit overzicht. Zoals altijd houdt ik
me zeer aanbevolen voor op- en aanmerkingen en aanvullingen hiervan.
Zwaanshoek 3 jan 2001

