Opmerkelijke perfins met beeltenis van Eva Peron
(Door: Ton van Schijndel; uit: Perfinpost nr. 132, februari 2020)
Op 26 juli 1952 overlijdt Eva Peron, de echtgenote van toenmalig president Juan Peron (1946-1955).
De overheid bepaalt via decreet 3399 van 27 juli:
".... de volledige reeks postzegels wordt vervangen door een andere met de beeltenis van mevrouw
Eva Peron, als een eerbetoon van het Argentijnse volk, de regering en de spirituele leider van de natie
..." De Casa de la Moneda in Buenos Aires was belast met het drukken van de postzegels, die
begonnen te circuleren vanaf 28 augustus 1952.
In een van de Postbulletins van die tijd, gericht aan alle postkantoren in Argentinië, staat de volgende
instructie:
Aan alle eenheden
Afstempeling van de nieuwe serie postzegels
Bij de taak van het handmatig verwerken van alle correspondentie met de nieuwe serie postzegels
met de beeltenis van de illustere mevrouw Eva Peron die op 26 augustus wordt uitgegeven, dient
speciale aandacht te worden besteed aan de afstempeling. Dat dient te gebeuren met de grootste
zorg en scherpte in het onderste derde deel (‘tertium’) van de zegels, zodat de inkt de afbeelding van
het gezicht niet aantast." (Bulletin nr. 5322 van 13 aug. 1952).
De instructie werd zeer goed nageleefd: zelden waren er handmatig aangebrachte stempels te zien
die de afbeelding van het gezicht aantastten (zie het voorbeeld in afbeelding 1); dit gold overigens niet
1)
voor machinestempels (zie ook afbeelding 2 en 3).

Afb. 1: voorbeeld van de handmatige afstempeling van Eva Peron-zegels

2)

Wat voor de afstempeling van deze zegels werd voorgeschreven, gold waarschijnlijk ook voor de
3)
perforaties die in de zegels werden aangebracht . Want veel van de bedrijven die gebruik maakten
van firmaperforaties hebben de perforatie niet in het gezicht van Eva Peron aangebracht, maar aan de
onderzijde van de zegels, uit eerbied voor de overleden echtgenote van president Juan Peron. In
Argentinië is geprobeerd te achterhalen of de bedrijven door de postale autoriteiten per brief verzocht
werden om zo te handelen, maar die brief is tot nu toe niet boven water gekomen. Het was al redelijk
uniek dat werd aangegeven waar men afstempeling op de zegels diende aan te brengen!

Afb. 2: voorbeelden van aan de onderzijde geperforeerde zegels

4)

In de meeste gevallen werd inderdaad aan de onderzijde geperforeerd, maar er zijn ook enkele
voorbeelden bekend, dat dit niet gebeurde.

Afb. 3: in het gezicht van Eva Peron geperforeerde zegels

4)

Het is niet bekend of er sancties stonden op het ongewenst perforeren van het gezicht van Eva Peron
op de zegels die in de jaren 1952 en1953 gebruikt werden. Waarschijnlijk niet, want het ging niet om
een wettelijke verplichting, maar mogelijk alleen om een verzoek.
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