
Wat bepaalt de conditie, en dus de waarde, van zegels? (8) 
 
In de vorige aflevering hebben we gezien dat vroegere verzamelaars 
hun postzegels, gelijk vlinderverzamelaars hun vlinders, met een 
speld op een bord prikten. Hierdoor ontstonden kleine gaatjes in de 
zegels. Niet bepaald exemplaren waar je nu je album mee gevuld wil 
zien, maar als bladvuller kunnen ze een ‘tijdelijke’ aanwinst 
voor je verzameling zijn. Er is nog een andere vorm van 
‘gaatjes- zegels’. Ook deze werden als beschadigd in de 
vuilnisemmer gedeponeerd. Maar de laatste jaren worden 
zegels met dit soort gaatjes meer en meer gewaardeerd. In 
thematische verzamelingen mogen ze niet meer ontbreken en 
er is zelfs een aparte vereniging voor… 
  
Perfins (perforated initials) 
Wat zijn perfins? Postzegels vertegenwoordigen een 
waarde, namelijk de waarde die erop afgedrukt staat. 
In de beginperiode konden de postzegels behalve 
voor brieven ook gebruikt worden om belastingen te 
betalen of om in de winkel aangeschafte artikelen te 
betalen. De eerste Engelse postzegels vermelden dan 
ook  Postage and Revenue. (revenue: inkomen of 
ontvangsten). Omdat in de kantoren die veel post 
verstuurden zegels verdwenen voor eigen gebruik, 
werd gezocht naar een manier om dit te voorkomen. 
In 1868 werd in Engeland het systeem van Joseph 
Sloper ingevoerd. Hij bedacht een perforator waarmee 
bedrijven hun postzegels konden perforeren met de   Perforator van Noord Hollandse PNEM

initialen (initials) van het bedrijf. Al snel volgden andere landen. Als nu zegels met 
deze gaatjes, perforaties, aangeboden werden bij postkantoren of in winkels wist 
men dat deze gestolen waren. Niet alleen bedrijven gebruikten perfins maar ook 
overheidsonderdelen moesten het gebruik beperken tot hun eigen afdeling en 
gebruikten daarvoor overheidsperforaties. Daarnaast zijn er ook stilistische 
perforaties in gebruik geweest.    

 
  
 
 
  
 
 

Bedrijfsperfins met initialen van                          overheidsperfins van Luxemburg en Queensland 
Zundapp (D) en EA Kersting Rotterdam (N)         
 
Zegels met geperforeerde initialen werden vroeger behandeld als weinig beter dan 
rotzooi en vele werden vernietigd. Het feit dat er nu een specialistische vereniging  
voor perfins is, geeft aan dat de situatie is veranderd. Toch gebiedt de eerlijkheid te  
zeggen dat de meerderheid van de verzamelaars perfins nog steeds mijdt. 



Veel officiële perfins zijn nu opgenomen in de catalogus en een 
aantal van hen hebben een hogere prijs dan zegels zonder deze 
perfins. Sommigen, inderdaad, zijn zeer gewenst, met name de 
Chinese Grote Draken 'geperforeerde' NCH 'door de Noord-
China Herald of de Noord China Nieuws (North China News 
NCN). 
De vraag van de specialistische perfinverzamelaars heeft de prijs 
opgedreven voor zogenaamde ‘bewijzende brieven' dat wil zeggen zegels met perfin 
op brieven van de 
organisatie die de 
perfin in gebruik 
heeft. Hiernaast een 
brief van Stokvis & 
Zonen uit Rotterdam 
gefrankeerd met een 
zegel met de initialen 
S(tokvis) & Z(onen) 
R(otterdam)  

Hoewel sommige commerciële perfins erg gezocht zijn en een hogere prijs ten 
opzichte van de prijs van een niet geperforeerde zegel noteren, zal een meer 
gewone zegel met een reeks van geperforeerde initialen, overigens vaak een prima 
zegel, resulteren in een veel mindere waarde van de catalogusprijs. 
 
Tot slot nog enkele leuke perfins: 

 
  
 

 
 
 
 
   
 
  
 

   Internationale  
   hobby? 
 
 

 
Nico Helling 
 

. 


