
Nieuwe vondsten 2019 
 
(Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 131, november 2019) 
 
 
In de afgelopen weken zijn weer een aantal nieuwe  
vondsten gedaan. Als eerste een vondst in het  
verzamelgebied België. Van ons Belgische lid  
dhr Godart kreeg ik een email waarin hij de perfin 
VH meld en toont. 
De perfin VH is van firma : M. Van Hollebeke.  Roeselare. Hij komt voor in fiscaalzegels. 
 

         

 
 
Er komen niet zo veel briefkaarten voor die voorzien zijn met een perfin. Het is dan ook bijzonder als 
er een briefkaart wordt gevonden met daarin een perfin die nog helemaal niet in briefkaarten bekend 
is. Het gaat hier om de perfin CARP in een briefkaart G216 
 

. 
 

 

 
Heel leuk is dat de bijgefrankeerde zegel ook de perfin CARP heeft. 
Deze briefkaart zal ik de komende veiling aangeboden worden. 

 



 
Dan zijn er ook een aantal compleet nieuwe perfins gevonden. 
De eerste is van Nederlands Indië. Van twee volkomen verschillende kanten kwamen twee zegels met 
dezelfde nieuwe perfin nl. HJ&Co. 
 

            

 

Dit is een zeer vroege perfin, beide zegels zijn nr 10H. Uiteraard hebben we nog geen idee wie de 
gebruiker geweest is. 
Het aantal gaatjes is 11. 7 12 8 8 en de hoogte is 5,  3,5. 
De linker zegel, die met de volledige perfin zal ook in de aankomende veiling aangeboden worden. 
 
Ook zijn er 2 nieuwe Nederlandse perfins gevonden. 
Ik had al heel lang een vreemde H-perfin. Door de vreemde vorm hield ik dat op een toevalsperfin. 
Pas kreeg ik een tweede precies dezelfde H te zien. Daarmee heb ik eigenlijk wel de zekerheid dat 
ook dit een nieuwe perfin is. Eén van de stempels eindigt op ..BURG. 
 
 

     
 
Gebruiker onbekend, het aantal gaatjes is 12 en de hoogte is 6mm. 
Dit wordt dus H 8. 
De linker zegel zal ook in de aankomende veiling aangeboden worden. 
 
 
De tweede nieuwe perfin is SD met punten ertussen. 
Deze zegel mist een grote hoek maar de perfin is volledig aanwezig. 
 

     

Ook dit is een vroege perfin gezien de zegel waarin hij voorkomt. Het aantal gaatjes is 12. 15. En de 
hoogte is 9 mm. 
Deze perfin is in de Duitse catalogus bekend onder 1-SD-11. De gebruiker is onbekend, hij is gebruikt 
in Dessau. 
Dit wordt dus een aanvulling in het hoofdstuk Frankeerzegels met buitenlandse perfins onder de naam 
SD 2. 
 
 
  

 



Dan zijn er nog een aantal perforaties waarbij twijfel is of dit wel echte perfins zijn. Wij roepen 
daarvoor uw hulp in. Mogelijk hebt u ook nog ergens zo’n perforatie liggen waardoor we meer 
duidelijkheid kunnen krijgen. 
 
 

 

 
 
 
Hebt u een perforatie die hier op lijkt dan verneem ik dat graag dan kunnen we dit gaan onderzoeken. 
 
Wilt u hier op reageren dan zie ik die reacties graag tegemoet. 
 
 
Nico van der Lee   
veilingmeester@perfinclub.nl 
 
 


