
 
Privé perfin sterretje (2) 
 
(uit: Perfinpost nr. 86, september 2008) 
 
Naar aanleiding van de melding van het mogelijk gebruik van de privé perfin 't sterretje zijn vele 
reacties binnengekomen en hebben zelfs geleid tot een levendige briefwisseling. 
Over de herkomst van de bedoelde perfin waren de meningen verdeeld (het gaat hier immers om een 
bestaand apparaat).  
Een lid wist te melden, dat de afbeelding sterk leek op een perfin, zoals vermeld in de Argentijnse 
perfincatalogus van Walter B.L. Bose uit 1985. Zie afbeelding 1. 
Meerdere leden meenden, dat het hier ging om de algemeen bekende Luxemburgse perfin, welke 
tussen 1900 en 1928 de 'Sparkasse' is gebruikt. Zie afbeelding 2. 
De hr. Brinkman (de gebruiker) deelde mee, dat het hier gaat om een zogenaamde check-perforator, 
waarbij naast of tussen de twee sterretjes meestal een getal staat vermeld en welke vaak werd 
gebruikt op kwitanties, vrachtbrieven of andere fiscale stukken. Zie afbeelding 3 
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Eén lid was zeifs van mening, dat deze perfin in de Nederlandse catalogus diende te worden 
opgenomen en dat brengt ons meteen bij de kernvraag of het gebruik van zo'n perforator wel legitiem 
of zinvol is. 
Uit de correspondentie met de TNT-post blijken er geen bezwaren te zijn, maar dat is ook niet 
verwonderlijk, omdat het ze geen fluit kan zegel hoe de zegels op brieven worden aangeboden. 
 
Zinvol is het gebruik zeker niet, want het doel van het oorspronkelijk perforeren van zegels of 
waardepapieren wordt hier geweld aangedaan. 
De volgende vraag die men zich kan stelien is of dit gebruik wel verstandig is. 
Het opnieuw perforeren van zegels leidt altijd tot een vraag van verzamelaars naar deze nieuwe 
perforaten en daarmee wordt hieraan een bepaalde geldwaarde gekoppeld. Daardoor wordt de 
verleiding om meer zegels te gaan perforeren wel erg groot. Ditzelfde geldt voor het hergebruik 
van bestaande perforators; juist nu er steeds meer van deze perforators opduiken wordt dit wel zeer 
verleidelijk. 
Bij het hergebruik van de molen speelden commerciële doeleinden geen rol, maar dit beeld 
veranderde snel, toen grotere hoeveelheden van de perfin KEY en SB opdoken. Hierbij is duidelijk 
sprake van geldgewin. 
Wij als Perfinclub hebben er achteraf gezien beter aan gedaan om tijdens onze jubileumviering in het 
postmuseum geen 10 en 70 ct. Crouwelzegels in de POKO-machine te gaan perforeren, want ook hier 
weer waren de enveloppen al snel op het internet te koop aangeboden. Zie afb. 4.  
 



 
 
Afb. 4 De jubileumenveloppe met perfin SC in de 10 en 70 ct. 
 
Ons lid Nico van der Lee heeft tijdens de postzegeltentoonstelling te Ede enkele jaren geleden gebruik 
gemaakt van een nieuw ontworpen perfin, welke alleen in de aanhangsels van de zegels is 
aangebracht.  
 
Het bestuur is van mening, dat het opnieuw gaan perforeren van zegels, of het hergebruiken van 
bestaande perforatoren een kwalijke zaak is, die alleen maar kan leiden tot een devaluatie van ons 
verzamelgebied en geen enkel doel dient. 
Het hergebruik van perforatoren uit commercieel oogpunt is niet alleen laakbaar, maar ruikt sterk naar 
moedwillige vervalsing en dus oplichting. 
Wij houden deze zaken goed in de gaten en zullen bij constatering van deze zaken onze leden 
hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, waarbij wij niet zullen schromen man en paard te noemen. 

 


