Zes nog onbekende perfins gesignaleerd

(Door: Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr.119, november 2016)

Het aardige van het verzamelen van perfins is het vinden van nog onbekende perfins. Bij vrijwel alle
speciaalverzamelingen komt het vinden van nog onbekende gegevens regelmatig voor. Ik verwacht
dat ook bij de perfins in de toekomst meer nu nog onbekende perfins gevonden zullen worden.
In tegenstelling van de officiële uitgiften van postzegels door de diverse landen zijn bij perfins officieel
geen gegevens bekend welke bedrijven perfins gebruikten. We moeten het hebben van overzichten
uit collecties van verzamelaars en enkele overzichten van postkantoren die dat bijhielden van
bedrijven uit hun plaats. Deze zijn bijvoorbeeld enige tijd bijgehouden door het postkantoor van
Rotterdam. Verder zijn we afhankelijk van toevallige vondsten.
Zes van recent gevonden toevallige vondsten worden hierbij gemeld. Het zijn drie perfins in
frankeerzegels van Nederland, een perfin in een fiscaalzegel van Nederland en twee perfins in
frankeerzegels van Nederlands Indië.

De gegevens van Nederlandse frankeerzegels zijn:
DB 4 in 182A, gaatjes 11. 12., hoogte 8 mm
PC 2 in 185A, gaatjes 9. 8., hoogte 6 mm
RBO in 145, gaatjes 13 15. 12, hoogte 5'/2 mm
(Deze RBO wordt in de volgende PCN veiling aangeboden).

De gegevens van de Nederlandse fiscaalzegel zijn:
Vijfhoek in couponbelasting zegel cou 3, 30 cent
rood/grijs/zwart, gaatjes 20, hoogte 10 mm
De gegevens van Ned. Indische frankeerzegels zijn:
KPM in 41, gaatjes 11 10 13, hoogte 7½ mm
TTK in 29, gaatjes 10 10 13, hoogte 6½ mm
(Deze TTK was al eerder gevonden, maar nog niet in de Perfinpost gemeld).

Het is jammer dat ik niet meer gegevens kan geven. Alle stempels van deze zegels zijn onduidelijk
zodat de vestigingsplaatsen van de gebruikers nog onbekend blijven. Ook de naam van de gebruikers
kan nog niet achterhaald worden.
Dat de Nederlands Indische perfin KPM gebruikt zou kunnen zijn door de Koninklijke Pakketvaart
Maatschappij is een veronderstelling waarvoor geen bewijs is en wordt daarom niet genoemd.
Bovenstaande 6 perfins en de perfins, die na het uitkomen van de 2° editie van de catalogus zijn
gevonden zullen in de 3° editie van de catalogus opgenomen worden.

