
Perfins per zegel 

(Door Nico van der Lee; uit: Perfinpost 114, september 2015) 
 

Bij onze laatste bijeenkomst kreeg ik van één van onze leden een lijst waarbij per Franse zegel 
getoond werd hoeveel verschillende perfins in die zegel voorkomen. Hij vroeg of er ook zo'n lijst van 
de Nederlandse zegels en perfins voorkomt en anders of die gemaakt kon worden. 
Zo'n lijst heb ik nog nooit gezien en eerlijk gezegd vroeg ik me ook af wat de toegevoegde waarde 
ervan zou kunnen zijn. Mogelijk zou het wat informatie geven voor verzamelaars van één of enkele 
emissies maar verder….  

Om zo'n lijst samen te stellen zou je dagen moeten gaan zitten turven vanuit de catalogus en de 
aanvullingen op de site. Nu heb ik een bestand waarin alle perfins voorkomen en dat maakt het een 
stuk eenvoudiger. Ik ben met dat bestand aan het werk gegaan. Het resultaat ziet u hieronder en ik 
moet zeggen dat het toch een aantal onverwachte inzichten naar boven bracht. 

Voor deze lijst heb ik alle zegels en perfins die in de 2* editie van de catalogus van Jan Verhoeven 
staan waarbij ik echter zegels die op de lijst met “vervallen cursieven” (die ik eerder publiceerde) 
staan laten vervallen. Vervolgens heb ik alle aanvullingen die op de site vermeld staan toegevoegd. 
NOG en de fiscale zegels Nederland heb ik buiten beschouwing gelaten. 

Een aantal opvallende conclusies: 

- Er zijn 16 zegels waarin meer dan 300 perfins voor komen 
- Als je mij vooraf gevraagd zou hebben bij welke zegels de meeste perfins voorkomen dan zou ik de 
zegels van de Veth-series genoemd hebben. De eerste Veth-zegel komt pas op de 5° plaats voor (nr. 
153) en wordt voorgegaan door 4 zegels van Bontkraag. 
- Er zijn wel 250 zegels waarin maar één perfin voorkomt. Dat is veel meer als ik verwacht had. 
Opvallende perfins daarbij zijn vooral degene die als eerste en als laatste gebruikt zijn. Zo heeft 
WS&Co 1 wel 12 en PRM wel 6 zegels die alleen bij die perfin voorkomen. En bij de late gebruikers 
valt T 3 op met 14 maar vooral PNEM 2 met wel 77 unieke zegels. 
- Als je mij vooraf gevraagd zou hebben hoeveel zegels tussen nr 50 en nr 500 geen enkele perfin 
hebben dan zou ik ingeschat hebben dat er 10 tot max. 20 zouden zijn. Het zijn er echter wel 35: 86, 
101, 134, 137, 138, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 247, 278, 301, 306, 309, 351, 352, 372, 373,  392, 
395, 398, 399, 400, 402, 403, 422, 423, 425, 449, 453, 456, 470, 490.  
- Er zijn nu 42.099 verschillende combinaties perfins/zegel bekend.                         

Nico van der Lee, 2015 

 



 













 


