Gaatjes in postzegels
Door: Niko Hazelhof, uit POSTFRYS, nr. 149, nov/dec 2017
ln een eerder verenigingsblad heb ik een stukje geschreven over perfins.
Aan het einde stond: wordt vervolgd bij de perfin NT. Door tijdgebrek is dat
iets later geworden. Bij deze dan.
Er is een briefkaart opgedoken met de perfin N.T. Volgens de afzender staan
die initialen voor N. Tetterode, gevestigd aan de Bloemgracht 136 in
Amsterdam (zie afbeelding 1).

afb. 1. Briefkaart met de perfin NT, verstuurd in juli 1886

Reden voor een zoektocht op internet om te kijken wie deze N. Tetterode was
1)
en wat voor bedrijf hij runde.

Het blijkt dat het om de koopman Nicolaas Tetterode gaat. Het tarief voor
briefkaarten naar Frankrijk was destijds 5 cent, daarom is een 21/2-centzegel
bijgeplakt. Deze zegel is ook geperforeerd met N.T..De kaart is verzonden op
8 juli 1886 van Amsterdam naar Neudorf in de Elzas, Frankrijk. Het is de
vroegst bekende datum van gebruik van een briefkaart G23 met perfin.
(Perfinpost)
Bv zo'n postwaardestuk maakt het verzamelen spannender. Dan pas komt er
een stukje geschiedenis om de hoek kijken die tot nu niet bekend is.
Bekend en onbekend
Hieronder voorbeelden van zeer veel voorkomende perfins in Nederlandse
postzegels (zie afb. 2).

Afb. 2: voorbeelden van veelvoorkomende Nederlandse perfins

Hieronder voorbeelden van zeer lastige perfins, waarvan soms maar één
exemplaar bekend is.

Afb. 3: voorbeelden van zeer lastige Nederlandse perfins
De jacht op nieuwe perfins is altijd open. Als men een collectie ziet op bv een
veiling en in die collectie zit dan net die ene perfin, dan begint het bij de
meesten al te kriebelen. Is het waard om de hele collectie te kopen en .........

Zo zijn er ook zegels die geen postzegel zijn, in de volksmond noemen we die
ook wel cinderella's of belastingzegels. Als u het maandblad Filatelie leest,
wordt daar de laatste tijd veel meer geschreven over andere zegels dan
postzegels alleen. Waarom is dat, vraagt u zich misschien at: dit komt doordat
verzamelen is begonnen met het krijgen van diverse objecten. Daar vallen de
belastingzegels ook onder, ze lijken op postzegels en er zitten ook tandjes
aan. Zo zijn er heel veel soorten belasting in Nederland. Om enkele soorten te
noemen; beursbelasting, couponbelasting en omzetbelasting.
De omzetbelastingzegel is heel veel gebruikt in Nederland en de waarden die
op het zegel voor kan komen is tussen de 1 cent en 500 gulden. Doordat dit
type zegel veelvuldig voorkomt, kan het zelfs gebeuren dat u er eentje tegen
komt met een perfin. Dit zijn echt zeldzame exemplaren. Hieronder ziet u paar
voorbeelden.

De "cirkel" (gebruiker onbekend)
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Afb. 4: drie belastingzegels met perfin

Een voorbeeld in de belastingzegel die eigenlijk plakzegel genoemd wordt.

Afb. 5: KNEGT in 3x 100 gulden

Een totaal ander type was de rentezegel, deze zegel werd op spaarkaarten
geplakt voor later, maar het lijkt op een postzegel.
De rentezegel komt voor in vele kleuren, soorten en afmetingen.

Enkele voorbeelden ziet u hieronder
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De verzamelaar van tegenwoordig, verzamelt doelgerichter. Het is geen
“gaatje”vuller meer. Het zijn meer specialisten geworden in ieder zijn of haar
gebied. Het rechtuit, rechttoe verzamelen is uit de markt. En dat maakt het
verzamelen postzegels, postwaardestukken enz. zo leuk.
Tegenwoordig vragen mensen niet meer: heb je Nederland of Duitsland of
noem maar een ander land. Maar; heeft u zegel 2b van Polen of heeft u ook
zegels met de opdruk VOlD van Nederland.
Zo blijft verzamelen steeds mooi en kunt u nieuw materiaal toevoegen aan bv
uw thema. Tot een volgend schrijven
Niko Hazelhoff
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