
 
De geschiedenis van 5 briefkaarten met de perfin RvH 
 
(Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 100, februari 2012) 
 
Na kennismaking van de inhoud van het artikel in perfinpost nr. 100 van Huber van Werkhoven over 
Richard van Hagen schoot me de volgende geschiedenis door het hoofd. 
Op een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars 
(kortweg Po & Po) in september 1987 sprak ik met iemand over briefkaarten (met ingedrukt zegel) met 
een perfin RvH. Hij had er 5, allemaal aan hetzelfde adres van de heeren D. G. Muloch Houwer en 
Zonen te Zierikzee gericht. Hij had er een paar in de rondzending van Po & Po gedaan en ik kreeg er 
één mee om in onze veiling aan te bieden. 
 
In onze veiling 2 op 21 november 1987 had ik deze kaart opgenomen onder kavelnummer 64. Ik heb 
nooit geweten hoe de informatiestromen hebben gelopen, maar op deze dag verscheen de heer Hans 
Wicher uit Hürth in Duitsland in de veilingzaal. Hij wilde wel lid worden om aan de veiling deel te 
nemen. 
 
De inzetprijs voor dat kavel is me ontschoten. Na een waar biedgevecht werd de briefkaart voor FL. 
1000.= plus 10 % toegeslagen aan de heer Wicher. Uitermate blij kwam hij na de veiling afrekenen 
met de mededeling dat dit een mooie aanwinst was voor zijn speciaal verzameling van de emissie 
cijferzegel 1876-1894. 
 
Hij heeft zijn verzameling meerdere malen tentoongesteld en als ik daarvan wist moest ik deze kaart 
steeds weer bekijken met de bijbehorende gevoelens van die veiling. Op de Amphilex 2002 
werd de collectie van Hans Wicher met Vermeil bekroond, waaraan de briefkaart ongetwijfeld zal 
hebben meegewerkt. 
 
Hans Wicher overleed in 2009 op 77-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hürth. Zijn verzameling werd in 
januari 2011 in postzegelveiling 209 van Corinphila in Amstelveen onder kavelnummer 544 geveild. 
De opbrengst was € 310,= zonder opgeld. 
 

 
 
Afbeelding briefkaart met perfin RvH 


