
Perfins in zegels gebruikt op prentbriefkaarten 

(Uit: Perfinpost nr. 105, mei 2013) 

Het voorkomen van perfins op prentbriefkaarten komt nagenoeg in alle landen voor.  
Toch is het gebruik hiervan relatief klein, omdat het hier doorgaans gaat om een oneigenlijk gebruik 
door personeel, eigenaar/directeur of naaste familieleden hiervan.  
Voor zover mij bekend is Nederland het enige land, waarvan een aantal perfins rechtmatig op een 
prentbriefkaart zijn gebruikt. Het betreft hier de perfins S, S.B, en K. Deze zijn in grote getale gebruikt 
bij de aanschaf van een kaart met postzegel bij een kiosk of de spoorwegboekhandel. Het ligt dan 
ook voor de hand dat voor deze nog in grote hoeveelheden aangeboden perfins op prentbriefkaarten 
weinig belangstelling bij de perfinverzamelaars bestaat.  
 
Toch kan dit verzamelgebied tot leuke vondsten leiden, waarbij extra informatie betreffende de 
gebruiker en/of vestigingsplaats van de desbetreffende firma kan leiden. (zie bv artikel over de perfin 
J.L in PP 104 en PP 105).  
 
Zo werd op een verenigingsveiling in 2010 een prentbriefkaart aangeboden met de perfin J. F. W. 
( nr. 334), afgestempeld te Sassenheim. De kaart bracht slechts 20 euro op; een schijntje als men 
bedenkt, dat de afgeweekte perfin zeker een  aanzienlijk hoger bedrag had opgeleverd gezien de 
schaarsheid ervan, maar het afweken van een perfin op een poststuk of kaart gaat natuurlijk tegen 
onze principes in.  
 
Ons lid, dhr. W. Sengers, toont ons een kaart met de perfin R&C2 (nr. 667 en gebruiker onbekend in 
Verhoeven) in zegel 60 (NVPH) op interessante, maar minder mooie kaart van de Korte Hoogstraat. 
(zie afb. 1).  
De kaart is afgestempeld met het grootrondstempel "Rotterdam 6" (9 febr. 1905). Dit was een 
postkantoor gevestigd op de Veerkade, waar ook de firma Ruys & Co. gevestigd was. (zie perfin 668). 
Het is dus mogelijk, dat dit een aanwijzing is, dat de firma Ruys & Co. twee verschillende perforatie-
apparaten in gebruik had. 
 



 
 
Afb. Voor- en achterzijde prentbriefkaart met NVPH (N0. 60), stempel Rotterdam 6, 9 feb. 05 


