
Nieuwe meldingen Nederlandse perfins  
 
(Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 140, april 2022) 
 
Tijdens de jubileumbijeenkomst van 5 maart hebben meerdere mensen mij 
mogelijk nieuwe perfins voorgelegd met de vraag of ik daar mijn mening over 
zou willen geven. Als eerste twee stockkaartjes met allemaal “nieuwe” perfins, 
zelfs in aantallen (zie afbeelding 1).  
 

 

 
 
Afb. 1: Stockkaartje met ‘nieuwe’ perfins 
  



 
 

 
 
Afb. 2: tweede stockkaartje met ‘nieuwe’ perfins 
 
 
Na enig rangschikken en nauwkeurig bekijken kom ik tot de conclusie dat al 
deze perfins vals zijn. 
De grootte van de gaatjes is vrij klein, dat komt eigenlijk alleen voor bij 
Michelius-perfins. Dat gaf de eerste twijfel. Een ander twijfelpunt is dat de 
perfins (per soort) steeds op dezelfde positie in de zegels zit. Het lijkt alsof de 
perfins gelijktijdig door een mooi stapeltje zegels geperforeerd is.  
En dan zijn er blijkbaar bij het stapeltje van de WBV drie zegels afgevallen 
voordat de V werd geperforeerd. Hetzelfde bij de G.H.W. waarbij de W en de 



punten nog niet geperforeerd waren. Het derde twijfelpunt is dat de stempels, 
voor zover leesbaar, steeds verschillend zijn. Bv bij de TM zien we een 
puntstempel 44 (Andelst) en 135 (Birdaard) en een kleinrondstempel 
Benschop. Als laatste zien we een zegel met een soort KJ en een soort 3.  
Die twee zijn duidelijk prikwerk. 
Ik kan dus geen andere conclusie hebben dan dat ze allemaal vals zijn. 
 
Ook kreeg ik een zegel 177B met daarin een ster. De eigenaar gaf al aan dat 
hij het vermoeden had dat het hier om de Duitse ster gaat (zie afb. 3 en 4).  
Ik kom tot dezelfde conclusie. Weer een aanvulling voor de catalogus. 
 

 
 

 
 
Afb. 3: Duitse perfin met ster 
 

 
Afb. 4: kopie uit Duitse perfincatalogus 
 
 
Een ander lid melde een aantal nieuwe zegels aan maar liet mij ook twee 
perfins in Nederlandse zegels zien die wel erg bijzonder zijn. 
 
De eerste is een 2 in een driehoek in een zegel nr. 164 (zie afbeelding 5). 



      
 
Afb. 5: driehoek met 2 in zegel nr. 164 
 

De tweede perfin is echt bijzonder. De eigenaar gaf al de link aan naar de 
zeldzame poko HVV die bij Nederlands Indië staat opgenomen (zie afb. 6). 

    

Afb. 6: poko HVV in Nederlands zegel 

 
Ik ben er zeker van dat deze poko vanuit dezelfde pokomachine komt.  
De zegels heeft duidelijke poko-kenmerken (lettertype, boven en onder iets 
scheef afgesneden).  
Wel is het heel vreemd dat de enig bekende poko voor komt in een zegel van 
Nederlands Indië en nu de nieuwe in een Nederlandse zegel. 
Is het nu een Nederlandse poko of een Nederlands Indische poko?? 

Ik ben op zoek naar de eigenaar van de reeds bekende poko. Wie is dat?? 
Mogelijk kan de scan van die zegel iets meer vertellen (zie ook pag. 24). 
Vooralsnog heb ik bij de HVV van Nederlands Indië opgemerkt dat hij ook in 
nr. 51 van Nederland bekend is  
Ik wil de eigenaar feliciteren met deze vondst. 

 
Nico van der Lee, maart 2022. 
 

De perforatie lijkt mij echt. Helaas zien 
we niet de gehele perforatie.  
 
Toch twijfel ik sterk om hem als nieuwe 
perfin op te nemen. De kans dat dit een 
één of andere administratieve perforatie 
is lijkt mij reëel.  
Ik heb deze perfin genoteerd bij de 
administratieve perfins 
 


