Perfinverbod
(Jac. M. v. d. Hoorn; uit: Perfinpost nr. 88, februari 2009)
Toen de heer Boes in de perfinpost 75 van november 2005, een artikel publiceerde welke handelde
over Italiaanse poststempels met daarin twee verschillende jaartallen, was dat voor mij een
aardig nieuwtje. Hoewel deze stempels mij wel bekend waren was de betekenis hiervan me ontgaan.
Maar er ls nog een bijzonder Italiaans gegeven dat niet bij iedere verzamelaar bekend zal zijn, te
weten een perfinverbod voor een bepaalde periode.
Als verzamelaar van Italiaanse perfins merkte ik in de loop der tijd dat er van de laatste jaren van de
2° wereldoorlog geen perfins te vinden waren op brief of kaart. Toen ik hiernaar informeerde bij
Italiaanse ruilpartners bleek dat ook wel te kloppen.
Per 1 oktober 1942 werd het perforeren van postzegels namelijk officieel verboden en wel op
aandringen van de censuurdienst. Alle post werd onderworpen aan censuur maar die gaatjes die in
de postzegels geperforeerd waren, zouden dat geen geheime tekens kunnen zijn?
Kennelijk wist de censuurdienst niet van het gebruik en doel van perfins en zo kon het gebeuren, dat
het voor alle zekerheid verboden werd.
Aan dit verbod is ook aardig de hand gehouden, want zegels met perfins komen vanaf eind 1942,
behoudens een enkele uitzondering, zelden voor.
Per november 1945 werd het verbod opgeheven en werd er weer lustig op los geperforeerd. Na deze
tijd zijn er zelfs nog veel nieuwe perforaties in gebruik genomen.
Wat je wel regelmatig kunt tegenkomen in de ‘verboden tijd’ zijn geperforeerde zegels op rekeningen
e.d. Dit zijn dan plakzegels, welke onder gesloten couvert aangeboden werden en derhalve voor de
censuurdienst verborgen bleven.
Het is me niet bekend of er meer landen of gebieden zijn, waarin een tijdelijke perfinloze tijd voorkomt,
maar veel zullen het er in elk geval niet zijn.

