Randgebieden van Nederlandse Perfins
Door: Nico van der Lee.
Natuurlijk is het verzamelen van perfins op zich al een hele leuke hobby. Het is mogelijk specialisaties in
veel richtingen te realiseren. Denk maar aan:
- Perfins van een bepaalde bedrijfstak
- Perfins van een stad
- Poko’s
- Thema’s
Bij het verzamelen kom je in de loop van de jaren aparte en speciale zaken tegen en die worden in dit artikel
aan u gepresenteerd.

Voorafgaand.
De titel geeft aan “… van Nederlandse Perfins”. Toch tonen we hier wat vroege pogingen diefstal tegen te
gaan die in het buitenland te vinden zijn.
Voordat de heer Sloper in Engeland zijn eerst perforator rond had probeerde bedrijven door midden van een
“underprint” (print op de achterzijde van de zegel)

of een “overprint” (print op de beeldzijde van de zegel) om diefstal te
ontmoedigen.

Ook in België is er één bedrijf geweest die een
opdruk gebruikt hebben.
De Bank Paternostre-Guilliochin, Emile Sirault
en Cie te Bergen gebruikte van 25 juli 1863 t/m
25 oktober 1865 het rode handstempel G. Het
komt dan ook alleen voor op de emissie van
1863

Illustraties van de bedrijven.
Zowel op poststukken als op briefpapier

Ansichtkaarten van bedrijven en
dan liefst met de perfin van het
bedrijf. In dit geval de perfin
B&S van Brocades&Stheeman in
Meppel.

Douwe Egberts te
Joure en Utrecht.

Perfin NASM op een
ansicht met het schip
Nieuw-Amsterdam.

De villa “Bloemenhof” van
D. Vermeulen Naaijen

Stickers van bedrijven.
Een greep van stickers van bedrijven
die perfins gebruiken.

Nog andere uitingen van bedrijven.
Lucifermerken.

Suikerzakjes.

Aantekenstrookjes.

Visitekaartjes.

Afdrukken achterop.
een stempel van Jurgen achterop een zegel met AJ

stempeltje AK (Algemene Kiosk) en
perfin K

Stempeltje ASB (Algemeene Spoorwegboekhandel) en perfin
SB

Dubbele perforaties.
2 verschillende K perforaties, beide van de kiosken

2 verschillende K perforaties beide van N.V. Van
Ditmar's couranten-import en kiosken-onderneming

K en SB door elkaar, wel van twee verschillende bedrijven.

Enkele voorbeelden van de
poko DH en de perfin DH&C in
dezelfde zegel.
Beide van het bedrijf D.
Hudig& Co

Een brief van Stokvis en Zonen
met de perfin RSSZ en S&ZA,
beide van dat bedrijf.

Perforaties in andere zegels.
VH&C in
statistiekrecht zegels

M&Co in TBC-zegel van Rotterdam

De poko SC in SherleyTemple zegels.
Dubbele indruk, deels in een strip

en de poko DT in een testzegel.

Het bedrijf Pieter Schoen & Zoon uit
Zaandam verstrekt waardezegels die ze
“Schildertjes” noemen en die geperforeerd
zijn met hun bedrijfsperfins PSZ.

Sinds een artikel uit 1989 bleek dat deze “Schildertjes” erg schaars zijn. Het cellofaanzakje en de getoonde 3
“Schildertjes” zijn jaren lang de enige geweest die ik ooit gezien heb.

Enige jaren geleden kreeg ik een aanbod om een groot aantal verschillende “Schildertjes” over te nemen.

Daarbij werd duidelijk dat er heel veel verschillende waarden maar ook heel veel verschillende afbeeldingen
voorkomen met allemaal verschillende verfbussen.
Met de informatie die tot dit moment hebben komen er natuurlijk wel vragen naar voren. Waarvoor diende
de waardezegels? Wat zijn de regels? Wat is de waarde van de zegels?
Wie schets de verbazing dat we die vragen nu kunnen beantwoorden, want ….
Er is een compleet spaarboekje tevoorschijn gekomen met daarin het reglement maar ook weer andere
soorten “Schildertjes”.

“Schildertjes” met het
lopende mannetje en ook
“Schildertjes” met de grote
S, zowel met als zonder het
mannetje zijn nieuw.

Het boekje is uitgegeven op
25-2-1938 onder nummer
1325.
Ze zijn dus duidelijk minder
zeldzaam geweest als ze nu
zijn.

Het meest opvallende artikel in het reglement is
artikel 5 waarin staat aangegeven dat de eigenaar
alleen in de week voorafgaand aan zijn verjaardag
het spaarboekje kan aanvragen of verzilveren.

De eigenaresse was jarig op 26 februari, het boekje
is afgegeven op 25 februari en uitbetaald op 3 maart
1942.

Het bedrag dat op 3 maart 1942 is uitgekeerd isfl
10,56. Er zijn geen aantoonbare rentebijschrijvingen
te vinden in het boekje.

Aparte poststukken.
DeFirma A. Zwaan Jr. firma gebruikt een mooie omlijsting rond de perfin FAAZ.

Een ansicht die per
Expresse verstuurd is.
En gefrankeerd met het
juiste tarief met een
geperforeerde zegels en
geplakt op de voorzijde.

Een per Expresse verstuurde brief met roodfrankeering waarbij het Expresserecht is voldaan met een
geperforeerde zegel.

De Haagsche Verzekering Societeit wilde de zegel (met perfin) niet over de bedrijfsnaam plakken, ze
werden dus links onder geplakt totdat de layout van de envelop was aangepast

Een postblad
bijgefrankeerd met een
zegel met perfin K

De perfin K op een postblad en
ook op een spaarblad van de
RPS.

Twee zegels met de perfin
KPF op een gefrankeerd
label met de firmanaam

Krantebandje om een krant van Radio NSF met
eenmperfin NSF

Zegels met de perfin H&V op delen van postwissels.

Een envelop met perfin die ivm
papierschaarste overtrokken is
met een dunne laag.

Het gebruik van antwoordkaarten.
Een aantal bedrijven
stuurde
antwoordkaarten en
bestelkaarten
gefrankeerd met
zegels met perfin.
Gevolg daarvan is dat
zegels voorkomen met
andere afstempelingen
als de plaats van
vestiging.

Rare dingen.
een zegel met onduidelijke perfin. Wat draaien en wat punten
inkleuren geeft dan de oplossing.

rare perfins die zijn ontstaan doordat de zegel
gevouwen was op het moment van perforeren.

Ansichtkaarten met de perforatie RA 3 door de ansicht.

