
(Alweer) een nieuwe Italiaanse perfincatalogus 
 
(Door Rob Slim; uit Perfinpost nr. 91, november 2009) 

 
De reden van het verschijnen van deze nieuwe catalogus is gelegen in het feit, dat zowel de eerste 
catologus, verschenen in 2000, als de tweede editie, verschenen in 2005, beide zijn uitverkocht. 
Waren de perfins in Italiaanse zegels eertijds een stiefkindje onder de perfinverzamelaars, doordat de 
vele perfins van met name banken moeilijk van elkaar waren te onderscheiden, thans is de 
belangstelling voor dit verzamelgebied toegenomen door betere identificatiemethoden. 
 
Mede doordat de auteurs, Enrico Bertazzoli, Beppe Ermentini en Gianluigi Roncetti sinds de Iaatste 
editie weer talloze aanvullingen hebben opgenomen en een waardebepaling ineuro’s in de vorm van 
een schaalverdeling, rechtvaardigt in hun optiek deze uitgave. 
Daarnaast wordt in deze uitgave aan vele facetten van het verzamelen van perfins aandacht besteed; 
onder andere het voorkomen op fiscaalzegels, perfins in Oostenrijkse zegels ten tijde van de bezetting 
van Triest; enkel- of meervoudige stempels, droogslagen en vele andere wetenswaardigheden. 
 
De uitgave van 304 bladzijden omvat 1107 afbeeldingen op ware grootte, waarbij deze afbeeldingen 
tevens op transparant papier zijn weergegeven. De reden hiervan is, dat men beweert, dat hierdoor 
onvolledige perfins, perfins op briefstukjes en perfins op poststukken makkelijker te determineren zijn. 
Hierbij kan men bij het gebruik van deze methode de nodige vraagtekens zetten. Immers bij de vele 
C.I. en B.C.I. pefins zijn de verschillen zo intens klein, dat al bij losse afgeweekte exemplaren 
identificatie moeilijk is vast te stellen, laat staan als deze perfins zich bevinden op poststukken. Bij 
minder voorkomende perfins zal identificatie ook zonder dit hulpmiddel eenvoudiger zijn; temeer als op 
het betreffende poststuk de naamsvermelding van de gebruiker van de perfin staat vermeld. 
Volgens mijn gegevens is dit de enige perfincatalogus, waarbij van deze methode gebruik kan worden 
gemaakt. 
 
De tekst in de catalogus is zowel in hetItaliaans als Engels, waardoor dit geen problemen mag 
opleveren.  
Bij de aanschaf van deze catalogus voor de in mijn ogen nogal fikse prijs van € 55,- exclusief 
verzendkosten, wordt een CD meegeleverd. Op deze CD staan 608 in kleur uitgevoerde 
afbeeldingen van poststukken en documenten, welke van een perfin zijn voorzien. Deze afbeeldingen 
zijn werkelijk een sieraad voor elke perfinverzamelaar. 
 
Belangstellenden kunnen de catalogus bestellen bij :  
VACARI, Via M. Buonarroti 46, 41058 Vignola (Modena)  
e-mail: info@vaccari.it of www.vaccari.it 




