
Italiaanse (Levant) perfins uit Smyrna 
 
(Dick Scheper; uit: Perfinpost nr. 87, november 2008) 
 
In Filitalia nummer 3 van juli 2008 schreef Jan van de Vooren een interessant artikel over de 
geschiedenis van de Italiaanse post in Smyrna. Dat artikel bracht mij op het idee om iets te schrijven 
over de Italiaanse perfins die bekend zijn van in Smyrna gevestigde firma's. 
Van Smyrna zijn maar heel weinig perfins in Italiaanse (Levant) zegels bekend. Dat roept de vraag op 
gedurende welke periode(n) het gebruik van deze zegels in Smyrna was toegestaan. 
 
Periode vóór de eerste wereldoorlog 
In maart 1908, op verzoek van de grote Italiaanse handelsgemeenschap in Smyrna, vroeg Italië 
toestemming aan de Ottomaanse regering om in Smyrna een postkantoor te mogen openen. Toen de 
Sultan weigerde, volgde in de Bosporus bij Constantinopel een dreigende demonstratie van de 
Italiaanse vloot. De Sultan besloot toen om toestemming te geven voor de vestiging van een Italiaans 
postkantoor. Dit kantoor werd in mei 2008 geopend. 
Afbeelding 1 toont een plattegrond van de stad Smyrna. Het gele cirkeltje met de letter P is de locatie 
van het Italiaanse postkantoor. Het kantoor lag vlakbij de haven. In hetzelfde gebouw was ook het 
Russische postkantoor gevestigd. 
 

 
 
Afbeelding 1: de havenstad Smyrna omstreeks 1910. (bron: 'Marokko und die Türkei'; Philatek-Verlag) 
 
 
De vroegste perfin die ik ken in een Italiaanse Levant zegel uit Smyrna, is de perfin O.C.M. van de 
Oriental Carpet Manufacturers Limited. Deze perfin, een Levantzegel met de opdruk "Smirne / 
10 para 10" zit op een brief die uit Smyrna is verzonden naar Buenos Aires in Argentinië.  
Zie afbeelding 2.  
 



 

 
Afbeelding 2: de perfin O. C. M. op een brief uit 1910. 
 
Het poststempel op de zegel is een dubbelringstempel met in het bovenste segment van het stempel 
de plaatsnaam 'SMIRNE' en in het onderste segment de vermelding 'UFFICIO POSTALE ITALIANO'. 
In de datumbalk staat '14 FEB 10'. Afbeelding 3 toont een vergroting van deze zegel.  
 
 

 
 
 
Afbeelding 3: de perfin O.C.M. van Oriental Carpet Manufacturers Ltd. 
 
Van 29 september 1911 tot 1 december 1912 was het kantoor gesloten in verband met de Italiaans-
Turkse oorlog. Bijna twee jaar later, op 30 september 1914, werd het Italiaanse postkantoor in Smyrna 
gesloten wegens het begin van de eerste wereldoorlog. 
Uit dit laatste jaar -1914 - kan ik u nog een Italiaanse Levantperfin tonen. Dat is de pertin W.B.V. van 
de Wiener Bank Verein. 
Op afbeelding 4 ziet u deze perfin in een blauwe 25 cents zegel met de opdruk "Smirne / 1 Piastra 1". 
 



 

 
 
Afbeelding 4: de perfin W.B.V. van de Weense Bank Vereniging. 
 
Periode na de eerste wereldoorlog 
Aan het eind van de oorlog hoopte Italië op effectuering van het verdrag van Mudhros waarbij hen het 
recht op uitbreiding in Klein-Azië was toegezegd. Een Italiaans oorlogsschip bracht een militaire 
eenheid naar Smyrna op 12 november 1918. Maar pas op 1 maart 1919 opende het Italiaanse 
militaire postkantoor haar deuren. Tussen 1919 en 1923 werden in dit postkantoor gewone Italiaanse 
postzegels zonder (Levant)opdruk verkocht. Uit die periode is mij slechts van een firma het gebruik 
van perfins in Italiaanse zegels bekend. Dat is de firma van Geo Stameny, een Griekse handelaar. Op 
afbeelding 5 ziet u een Italiaanse (Levant-)perfin van deze firma met het poststempe! 9-4-20. 
 
 

 
 
Afbeelding 5: de perfin G.S. van Geo Stameny. 
 
De zegel toont een deel van het poststempel 'POSTA MILlTARE / 171' dat bekend is van het militaire 
postkantoor in Smyrna. De perfin G.S. is vermoedelijk enkele jaren gebruikt.  
Op afbeelding 6 ziet u deze perfin in vier Italiaanse zegels op een aangetekende brief die naar Wenen 
is verzonden op 17 februari 1922. Ook deze zegels dragen het poststempel van het Italiaanse militaire 
postkantoor No. 171.  
 



 

 
 
Afbeelding 6: brief met vier perfins G. S. van Geo Stameny. 
 
Het Italiaanse militaire postkantoor in Smyrna werd op 15 juni 1923 gesloten. 
Tot zover mijn artikel over de Italiaanse (Levant) perfins van Smyrna. Zoals u heeft kunnen lezen, 
beperkt mijn kennis van deze perfins zich (helaas) tot de genoemde drie firma's. Ik zou graag weten of 
er meer Italiaanse perfins uit Smyrna bekend zijn. Als u daarbij kunt helpen, dan hoor ik graag van u. 
Mijn e-mail adres is dick.scheper@planet nl. 
 
 


