
Privé perforatie 
 
(Jan Brinkman; uit: Perfinpost nr. 85, mei 2008) 
 
Ze werden ooit met de nek aangekeken maar mogen zich nu in een bescheiden populariteit 
verheugen: Perfins. Met deze term worden de zogenaamde perforated initials aangeduid, 
postzegels die van een bedrijfsperforatie in het zegelbeeld zijn voorzien. Perfins werden in zegels 
aangebracht door de ondernemingen die hun personeel wilden ontmoedigen om de zegels voor hun 
privépost te gebruiken. 
Vandaag de dag zie je ze niet meer op de post, die perfins, maar dat zou wel eens kunnen gaan 
veranderen. 
Onze websitebezoeker Jan Brinkman is van plan om de zegels die hij op zijn post plakt, van een 
particulier aangebrachte perfin te voorzien. (zie afbeelding) 
 

 
 

Afbeelding van de door Jan Brinkman te gebruiken perfin. 
 
Mag dat dan zomaar? Ja dat schijnt te mogen. Jan meidt hierover: "Vorig jaar heb ik met de heer 
Sieben van TNT contact gehad over het privé perforeren van postzegels. Binnen de TNT is er ruimte 
om dit te doen, mits de zegel en de fosforbalk niet te veel beschadigd worden. Je hebt er geen 
toestemming voor nodig om Nederlandse zegels te perforeren met een privé-perforatie. Ik had als 
voorbeeld een anker met 13 gaten, elk gat een diameter van 1 mm. 
Hiervan ben ik teruggekomen, omdat de perforatie wel erg grof werd, waarna ik besloten heb de 
perforatie van de getoonde afbeelding te maken. Omdat ik ons verzamelgebied van de 
firmaperforaties niet wil vervuilen met een privé-perforatie heb ik hiervan melding gedaan. 
De zegels perforeer ik zelf, met een eigen perforator; ik ben dus de enige die met deze perforator kan 
werken. Ik breng de perforatie uitstuitend in zegels voor eigen gebruik aan." 
 
Jan Brinkman is -hoe kan het ook anders- verzamelaar van perfins. Hij kwam op zijn idee toen hij 
merkte, dat er in Engeland circa tien verzamelaars zijn die ook een particuliere perfin hanteren. 
 
 
Naschrift van de redactie 
In het maanblad Filatelie 2008/03 wordt op bladzijde 153 van deze privé-perfin melding gemaakt 
onder de titel: 'origineel initiatief'. Nu is in mijn optiek dit initiatief niet origineel, want ook in o.a. de 
USA, Denemarken, Zweden en Spanje worden particuliere perfins gebruikt. De heer Brinkman doet 
van zijn initiatief melding met de mededeling, dat hij ons verzamelgebied niet wil vervuilen. Dan zou ik 
van mening zijn dat het niet vervaardigen van dit perforaat daarbij meer dit doel dient, dan juist wel 
deze perfin te gaan gebruiken. 
 
Ook de keuze van de perfin kent geen enkele logica; een perfin met de initialen JB of dergelijke zou 
meer voor de hand liggen. De bewering dat hij alleen met dit apparaat kan werken geeft geen enkele 
garantie, dat er vroeg of laat 'rare' zegels of zeer oude emissies mee worden geperforeerd. 
 
Mijn mening is dat wij dit absoluut niet moeten gaan doen; het kan alleen maar tot afbreuk leiden van 
een zo mooi en interessant verzamelgebied. 


