
Italië of Italiaanse Levant? 
 
(D. Scheper; uit: Perfinpost nr. 61, mei 2002) 
 
Dat er steeds meer catalogi van perfins verschijnen, zal voor u als lezer van de Perfinpost geen 
verrassing zijn. Tenslotte krijgen de perfins de laatste jaren steeds vaker de aandacht die zij ook in 
filatelistische zin verdienen. 
Maar dat er van een land in korte tijd twee catalogi van perfins worden uitgegeven, is niettemin 
verrassend te noemen. En dat was het geval voor de perfins van Italië. 
In 1995 publiceerden onze leden Ruud Hammink en Jacques van der Hoorn de catalogus 'Perfins of 
Italy' en al in 2000 verscheen in Italië de 'Italian perfins catalogue' van Enrico Bertazzoli en Beppe 
Ermentini. 
Ondanks beide uitgebreide en recente inventarisaties duiken er nog steeds nieuwe Italiaanse perfins 
op. Zoals deze: 
 

 
 
De heer Van der Hoorn meldde mij het bestaan van deze perfin 'C.C.I.E'  in een Italiaanse zegel. 
Hoewel hij de zegel onder Italië had opgeborgen, vroeg hij zich af of deze perfin op het eiland 
Rhodos kan zijn gebruikt. Een van onze leden, de heer Boes, had namelijk ook zo'n perfin gemeld en 
daarbij is een deel van het poststempel leesbaar als RODI, de Italiaanse naam voor Rhodos. 
 
Dit was verrassend nieuws! Net als Kreta kan het eiland Rhodos qua ligging en historie tot de Levant 
worden gerekend en in de Levant was het gebruik van perfins een gewone zaak. Tot nu toe 
waren er van Rhodos echter geen perfins gemeld. Maar een moet de eerste zijn. Ik wou het 
poststempel dus wel eens zien. 
En ik werd op mijn wenken bediend: tussen mijn e-mails trof ik een bericht van de heer Boes waaruit 
ik het volgende citeer. "Vorig jaar was ik een zakje met vele honderden Italiaanse perfins aan het 
uitzoeken. Ik kwam de 50c violet tegen met de perforatie C.C.I.E. Deze kon ik echter in de Italië-
catalogus niet vinden. Dus opzij gelegd. Een kwartiertje later kwam ik dezelfde perforatie nog een keer 
tegen in dezelfde 50c violet. Ik zag ook dat de zegels bij elkaar op dezelfde brief waren geplakt, want 
de afstempeling liep door. Ook bleek dat de gaatjes van de eerste letter C in de tandingzone van de 
andere zegel doorliepen.  
 

 
 

Wat dit geheel echter interessant maakt, is 
dat in een van de stempels de naam RODI 
is te lezen. Het zou dus kunnen dat dit een 
perfin is van een bedrijf op het eiland 
Rhodos': 
 
Hiernaast ziet u de zegels die de heer 
Boes beschrijft. 
In het bovenste segment van het post- 
stempel ziet u het begin van `POSTE 
ITALIANE'. Dit is een aanwijzing dat de 
zegels buiten Italië zijn gebruikt. 
Een reden te meer dus voor een nader 
onderzoek naar de mogelijke gebruiker 
van de perfin. 
 



 
 
 
De eerste perfin van Rhodos! 
De hierboven afgebeelde zegel van 50c violet is van de Italiaanse uitgifte van 1 januari 1908.  
Het eiland Rhodos behoorde toen tot het Ottomaanse keizerrijk. Van die periode zijn geen (Turkse) 
Levant perfins uit Rhodos bekend. 
Echter, op 4 mei 1912 veroverden Italiaanse troepen het eiland Rhodos op de Turken! Zij werden door 
de inwoners van Rhodos als bevrijders binnengehaald. Ruim vier maanden later, op 22 september 
1912, verschenen de eerste Italiaanse zegels met de opdruk `RODI'. 
Gedurende de korte periode van 4 mei tot 22 september 1912 zijn er op Rhodos gewone Italiaanse 
zegels gebruikt. De zegels met de perfin `C.C.I.E' dateren dus van deze zeer korte periode in 
de geschiedenis van Rhodos! 
Het poststempel op de zegels luidt vermoedelijk `Poste Italiane Raccomandate / Rodi Isole dell'Egeo'. 
En de gebruiker van de perfin is ongetwijfeld de op dat moment bekendste bank van de Egeïsche 
eilanden: Credito Commerciale Isole dell'Egeo. 
 
Wie heeft deze perfin (toevallig) in een andere Italiaanse zegel? Meldingen gaarne aan D. Scheper, 
(dick.scheper@planet.nl)  
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