Catalogus-nieuws
(R.J. Slim; uit: Perfinpost nr. 11, nov. 1989)
Catalogus perfins van Engeland
Ook binnen onze vereniging neemt het aantal verzamelaars van perfins van Engeland toe en diverse
malen ben ik reeds benaderd met de vraag of er over dit gebied al of niet literatuur is verschenen.
De in 1975 verschenen lijst van The Perfins of Great Britain samengesteld door Robert McKee en
Basil Tomkins omvat 13.000 verschillende afbeeldingen van perfins waarvan vele kwalitatief niet
voldoen aan de eisen, welke men heden zou mogen eisen. Dit enorme boekwerk (US $ 80,00) is
echter wel de aanzet geweest tot een verbeterde versie, welke nu in secties wordt uitgegeven.
Hoe groot het aantal verschillende perfins van Engeland zal worden is moeilijk te zeggen. Schattingen
lopen uiteen van 20.000 tot boven de 30.000 stuks. De toekomst zal hierover zeker uitsluitsel
geven.
Momenteel is het volgende van Engeland verkrijgbaar:
- de letters A, B, C, Q, T, U, V, X, Y, Z, nummers en monogrammen
- letter H
- letters G,0 en R
- letter N

US $ 25,00
US $ 9,50
US $ 8,00
US $ 3,50

Voor landen buiten de USA komen de portokosten voor rekening van de koper. Niet-leden van The
Perfins Club betalen 15% meer.
De uitgaven zijn verkrijgbaar bij:
The Perfins Club Catalog Sales and Distribution
301 South Hine Avenue
WAUKESHA WI 53188 U.S.A.
Bovenstaande letters zijn tevens verkrijgbaar bij Philabook Int. Inlichtingen hierover via Postbus 8042,
3009 AA ROTTERDAM.
Meerdere letters volgen in de nabije toekomst.
Meer catalogus nleuws
Duitsland
Op 30 september jl. is de letter G verschenen en was reeds voor de aanwezigen tegen betaling te
verkrijgen. Wederom keurig uitgevoerd omvat deze letter 119 pagina's. Voor alle Duitsland
verzamelaars is deze lijst onmisbaar. Naar verluidt is het aantal medewerkers, dat zich met dit grote
project bezighoudt uitgebreid, zodat naar verwachting de letters H e.v. waarschijnlijk spoedig zullen
verschijnen.
Italië
Reeds in het 3e nummer van Perfinpost is een kleine boekbespreking geweest n.a.v. de verschijning
van een Italiaanse lijst. Bi j nader inzien is deze lijst verre van compleet en als richtlijn voor de
verzameling derhalve ongeschikt. Na een langdurige onderbreking heb ik nu weer de draad opgepakt
om het plan, te komen tot een lijst van Italiaanse perfins, verder uit te werken.
Als deze gereed is zal deze volledig worden gepubliceerd als bijlage bij de Perfinpost.
RJS

