Rolzegels met perfin
(Jan L. Verhoeven, uit: Perfinpost nov. 1988)
Bij de inventarisatie van gegevens voor de nieuwe Nederlandse perfincatalogus kwam een tot nu toe
onbekende perfin AB te voorschijn. Op zich is de vondst van een nog onbekende perfin niet zo
opmerkelijk; dat zal nog wel meer gebeuren.
Het bijzondere is dat in de zegel naast de perfiin nog twee kleine gaatjes voorkomen. Bij een zegel
komt men nog niet zo snel op het idee om daar waarde aan te hechten, maar ik was die twee gaatjes
eerder tegengekomen.
Tot nu toe was de perfin GvU, blijkt nu ten onrechte, als een POKO-perforatie aangezien. De
belangrijkste aanleiding daarvoor was de recht afgesneden korte zijde van de zegel (zie vooral rechter
afbeelding).
Al eerder waren de twee extra gaatjes bij alle GvU-exemplaren die ken, opgevallen. Deze gaatjes
hebben alle hetzelfde karakter n.l. een iets opgestroopte zijde aan een kant en wel in de lengterichting
van de zegel. Zowel bij perfin AB als bij perfin GvU staan de gaatjes 13,5 mm uit elkaar.

lk vermoed nu dat hier sprake is van een met een postzegelplakrnachine geplakte zegel. De gaatjes
zijn dan veroorzaakt door de transportpennetjes met de functie de zegels -van de rol- door het
apparaat te transporteren.
Op geen enkel zegel is een datum te lezen. Bij GvU omdat alle rnij bekende zegels een
machinestempel hebben met z.g. slangetjes. Bij de AB-zegel meen ik 1923 te kunnen lezen.
Hat is mij bekend dat er behalve POKO-machines nog andere postzegelplakapparaten in de handel
waren:
- De Hartog & Holst te Amsterdam vertegenwoordigde de Simplex postzegelplakrnachine voor een
waarde. Deze werd gefabriceerd door de Simplex Manufacturing Cy. in New York, USA.
-Jaques Sloog te Amsterdam vertegenwoordigde de Amerikaanse Postamper frankeermachine.
Hoewel de laatste machine werkte met dwarse rollen, "in de breedte" toont de afbeelding in het
briefhoofd van deze firma een apparaat met normale rollen in de lengte.

De tekening geeft geen informatie over de transportpennetjes.
Ik kon in de beperkte tijd geen zekerheid verkrijgen of de zegels met perfin AB en GvU uit een van
bovenstaande of nog oudere postzegelplakmachines atkomstig zijn. De vondst van de
transportgaatjes lijkt mij belangrijk genoeg om door de rolzegelspecialisten onder ons nog eens nader
te onderzoeken.
Jan L. Verhoeven, septernber 1988

