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Deze in 2015 verschenen catalogus omvat 115 pagina's informatie over de perfins van Portugal en
Koloniën en ziet er kleurrijk uit. Het gebruikte papier is van hoogwaardige kwaliteit en het aantal
afgebeelde brieven met perfins is indrukwekkend.
De indeling van de hoofdstukken is niet alledaags. Beginnende met de gebruikelijke historie omtrent
het gebruik van perfins in algemene zin volgen de perfins vanuit de overheid, vervolgens de
geperforeerde postwaardestukken, waarna de eigenlijke bedrijfsperfins worden vermeld. Opvallend is
dat hierbij alleen die perfins worden vermeld, waarbij de naam van de gebruiker bekend is. In het
daarop volgende hoofdstuk worden de perfins vermeld, waarbij de gebruikers niet bekend zijn.
Dit laatste aantal perfins bedraagt 11 stuks en dat is gezien het totaal aantal bekende perfins van
Portugal (ca. 160) zeer gering.

Waarom gekozen voor deze indeling?
In de 1* publicatie over Portugese perfins in 1978 van José Rodrigo Dias Ferreira staan alle initialen
vermeld van die firma's die van de Portugese posterijen toestemming hadden om hun zegels te
perforeren. Het aantal vermelde perfins (helaas geen afbeeldingen hiervan) bedroeg toen al ruim 150
stuks. Een klein aantal firma's heeft echter nooit gebruik gemaakt van de verleende toestemming,
omdat de Portugese posterijen hadden besloten dat de bedrijven voor deze vergunningen moesten
betalen. De vergunningen werden op periodieke tijden verlengd, waarbij de bedrijven konden
aangeven of ze al of niet doorgingen met het perforeren van hun zegels. De Portugese posterijen
waren dus zeer alert op de registratie van deze vergunningen. Dit verklaart dan ook het feit dat er van
de meeste perfins de namen van de gebruikers bekend zijn.
Uit correspondentie gevoerd door R. Everett (de auteur van: A Catalogue of the Perfins of Portugal
and Portuguese Overseas Provinces uit 1988) blijkt dat in 1969 de jaarlijkse bijdrage 100 escudo's
bedroeg en dat deze bijdrage in 1986 was opgelopen tot 4320 escudo's. Omgerekend naar de huidige
koers zou dit dan respectievelijk € 3,- en € 85,- zijn.
Bekijken we de filatelistische kwaliteit en in het bijzonder de kennis betreffende dit verzamelgebied
dan moeten we vaststellen dat de auteur nu eens niet alle foutieve meldingen uit voorgaande
publicaties klakkeloos heeft overgenomen; dit geldt in het bijzonder voor de perfins in zegels van
Mocambique, Portugees Guinee en Cabo Verde, welke terecht thuishoren onder de perfins van het
moederland Portugal.
In de landen in Zuid Europa is het gebruikelijk om auteurs van filatelistische werken te bewieroken met
titels als expert, pionier en/of groots onderzoeker. Het aantal verzamelaars en met name specialisten
op filatelistisch gebied is dan ook in deze landen beperkt, waardoor men al gauw tot deze betiteling
komt. Hierdoor is de mogelijkheid tot overleg met medeverzamelaars beperkt en vindt correctie van
gemaakte fouten niet plaats.
Helaas moet ik na aandachtig doornemen van de catalogus constateren, dat de auteur niet alleen
slordig heeft gewerkt, maar dat ook zijn kennis met betrekking tot de perfins te wensen overlaat.
Aan de hand van enkele voorbeelden uit de catalogus zal ik deze bewering toelichten.

De perfin D.W komt alleen voor zonder punt achter de W. De afbeelding is getekend en komt niet
overeen met de echte perfin. De buik van de D is te bol en te groot.

De perfin AF/F (Ni2) is een kwartslag gedraaid en een nummerperforaat.

De afgebeelde zegel is de perfin C.A i.p.v A.C. De afgebeelde perfin A.C. bestaat uit een zwart
cirkeltje rond een wit rondje op een witte achtergrond!!! Hoe kan dit? Getekend?
In de catalogus staan meerdere van deze afbeeldingen.

De perfin F.L.DA is getekend. De poot van de L loopt in de echte perfin niet omhoog. Zie ook de perfin
in de zegel.

Dit is geen nieuwe perfin, maar de perfin C.M./& J., waarbij de zegel gedeeltelijk nog eens is
geperforeerd met dezelfde perforator.
Ondanks de vele storende fouten geeft de catalogus een schat aan informatie over de namen van de
bedrijven, de bedrijfsvoering hiervan en de adressen en de plaats van vestiging aan de hand van de
afgebeelde poststukken.

