Verzoek om vergelijking (VNR-perfin)
(Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 50, september 1999)
Veel van onze leden besteden veel tijd aan het vergelijken van hun perfins met de afbeeldingen in de
catalogus. De afbeeldingen in de catalogus zijn heel erg exact. Ik heb daar persoonlijk op toegezien
bij het drukken van de catalogus.
Toch worden er nogal wat afwijkingen gevonden. Regelmatig krijg ik daarom perfins voorgelegd met
vragen: is dit een afwijking, is deze perfin echt, etc.
In principe zijn er drie standaard antwoorden mogelijk.
1. de perfin is vals. Daar gaan we in het kader van dit stukje niet verder op in.
2. de zegel is verminkt, waardoor ook de perfin er anders uitziet.
Een voorbeeld hiervan wordt hieronder getoond.

Een opgerekte perfin NBV, gelegd op de afbeelding in de catalogus.
De betreffende zegel was waarschijnlijk onder druk gedroogd.
Werd daarbij ongeveer een halve mm. breder. Hierdoor past ook de perfin niet meer op de afbeelding
(in dit geval NBV-Leens).
3. het betreft een perfin gemaakt met een meervoudige perforator, dus bv. 5 of 10 perfins breed. In
vroeger tijden waarbij het productieproces van de perforators nog niet zo geperfectioneerd
was, ontstonden kleine afwijkingen indien men tien gelijke perforatiebeelden trachtte te maken.
Voor leden die over veel tijd en goede ogen en materiaal beschikken, is het een aardige bezigheid om
de meervoudige perforators te reconstrueren (Dit is te vergelijken met het platen van de eerste
emissie, dat toch voor sommige verzamelaars de ultieme filatelie betekent).
Wie voelt zich aangesproken? Met hulp van enkele leden moet dit reconstrueren toch mogelijk zijn.
Na deze wat lange inleiding kom ik tot de zaak waar het hier om gaat.
Enige tijd geleden werd me een zeer afwijkende perfin VNR voorgelegd. Na vergelijking met de perfins
in mijn verzameling ontdekte ik daarin ook twee afwijkende perfins VNR.

De perfin VNR uit de catalogus en drie afwijkingen.

Ik denk vooralsnog niet dat VNR een meervoudige perforatie is omdat bijna alle exemplaren in mijn
verzameling exact gelijk zijn aan de afbeelding in de catalogus.
Het is ook opvallend dat de afwijkende perfins VNR een ander poststempel dan Heveadorp hebben. Ik
kon Rotterdam en Leeuwarden ontcijferen.
Wie heeft een oplossing?

