Twee nieuwe perfins en één perfin vervallen
(Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 135, feb. 2021)
Het verzamelgebied van Nederlandse perfins is overduidelijk geen dood
gebied. Binnen één week komt er een perfin te vervallen en komen er twee
nieuwe perfins boven water.
IML blijkt THL te zijn
e
In de 3 editie van de catalogus is de perfin IML opgenomen.
Door een ons onbekende persoon werd ons gemeld dat deze perfin een
afdruk van THL is waarbij de bovenste twee rijen gaten geheel is weggevallen
(zie afbeelding 1).
De enig bekende IML is in mijn bezit
en bij het ‘passen’ blijken de
overblijvende gaten precies overeen
te komen. Zo blijkt maar weer hoe
goed we moeten uitkijken met het
‘toekennen’ van nieuwe perfins. We
hebben er met z’n allen overheen
gekeken. In een volgende editie van
Afb. 1: IML ie een deel van THL
de catalogus komt de IML dus in z’n
geheel te vervallen.
Een Ster: een nieuwe Micheliusperfin
Als inzending voor de veiling ontving ik onder andere deze zegel (zie
afbeelding 2).
Na uitvoering onderzoek zijn we tot
de conclusie gekomen dat dit met
zekerheid een nieuwe Micheliusperforatie is. Een duidelijk bewijs
daarvan is de aanwezigheid van de
twee kleine gaatjes links en rechts
onderaan voor het transport door de
machine.
Afb. 2: Ster 4-perfin

In een volgende editie van onze catalogus zal deze perfin opgenomen worden
onder ster 4 met 12 gaatjes en een hoogte van 10 mm. Uiteraard is de
gebruiker onbekend

VG
Ook ontving ik voor de komende veiling onderstaande zegel (zie afbeelding 3).

Afb. 3: de perfin VG

Ook hier hebben we niet anders
kunnen concluderen dat het hier een
nieuwe perfin betreft. Helaas is het
puntstempel niet te lezen dus we
hebben ook geen aanwijzing in welke
plaats hij gebruikt zou zijn. In een
volgende editie van onze catalogus zal
deze perfin VG 2 gaan heten.
De perfin heeft 9. 12. gaten en een
hoogte van 6 mm.

De bestaande VG zal VG 1 worden.
Een duidelijk bewijs dat zoeken naar nieuwe perfins toch af en toe beloond
wordt met mooie vondsten!

