
 
 
Handboek perfins van Turkije en Levant 
 
(Dick Scheper; uit: Perfinpost nr. 88, februari 2009) 
 
Het verzamelgebied van de firmaperforaties in zegels van het Ottomaanse Rijk en van de 
buitenlandse kantoren die tot 1923 in dit gebied - kortweg ‘Levant' genoemd - waren gevestigd, 
mag zich verheugen in een groeiende populariteit. 
Dat blijkt onder andere uit de verzoeken om informatie die ik krijg van leden van binnen- en 
buitenlandse filatelistische verenigingen die zich verdiepen in de posthistorie van het 
Ottomaanse Rijk. 
Dat was voor mij één van de redenen voor het schrijven van een catalogus voor de firmaperforaties 
van dat gebied. Al schrijvende besloot ik om de informatie over de perfins te combineren met een 
stukje geschiedenis over de achtergronden van de vestiging van de buitenlandse postkantoren en 
over de speciale postzegels die een aantal landen voor gebruik in de Levantkantoren heeft 
uitgegeven. 
 
Die combinatie van geschiedenis en posthistorie had consequenties voor de opzet van de publicatie. 
De ‘catalogus' is meer een handboek geworden, waarin zowel de geschiedenis als de perfins van elk 
land afzonderlijk worden behandeld. 
Zo zijn er aparte hoofdstukken over de perfins van het Ottomaanse Rijk/Turkije en van de perfins in 
(Levant)zegels van Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk en Rusland. Per land 
en/of Levantuitgifte worden van elke perfin een of meer zegels met deze perfin afgebeeld. 
Alle perfins in 376 zegels en op 19 brieven zijn in kleur afgebeeld. 
 
 

 

Een apart hoofdstuk van het handboek wordt 
gevormd door de ‘catalogus': een alfabetisch 
(volgens de letters van de perfin) geordend overzicht 
van alle bekende perfins van het grondgebied van 
het Ottomaanse Rijk tussen 1885 en 1923, inclusief 
de perfins van Kreta en van de Franse kantoren in 
Egypte. Alle perfins zijn voorzien van een 
waarde-aanduiding in de vorm van een letter 
(A,B,C,D of E) en een daaraan gekoppelde indicatie 
in euro's. Ook de perfins in postwaardestukken en in 
Ottomaanse belastingzegels komen aan bod. 
 
Het handboek, bestaande uit 70 pagina's in A-4 
formaat, is in de Engelse taal maar door de opzet 
ook heel toegankelijk voor anderstaligen. De prijs is 
€ 22,50 + verzendkosten. 
 
Voor vragen of voor uw bestelling kunt u zich richten 
tot Dick Scheper via dick.scheper@pIanet.nl 
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