
Nieuws over perfins van de Levant 
 
(Dick Scheper, uit: Perfinpost, mei 2010) 
 
Er is bijna een jaar verstreken sinds de publicatie van mijn handboek over de Perfins of the Ottoman 
empire, Turkey, Crete and the Foreign Post Offices in the Levant. 
Voor het handboek was veel belangstelling. Zowel van perfinverzamelaars als van geïnteresseerden 
voor de zegels en posthistorie van het Ottomaanse Rijk en van buitenlandse postkantoren in de 
Levant. Van de 100 catalogi zijn er inmiddels 88 verkocht. Die aandacht voor dit verzamelgebied heeft 
ook interessante nieuwe informatie opgeleverd. Daarvan wil ik in dit artikel een samenvatting geven. 
En waar ik verwijs naar de catalogus, bedoel ik bovengenoemd handboek. 
 
Een aanvulling op de verschillende Levant perfins die voorkomen in zegels van de Duitse 
postkantoren in de Levant is de melding van de perfin CLJ-23 in een Duitse Levantzegel van de 
uitgifte van 1906. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfin CL/J van Crédit Lyonnais in Jeruzalem 
 
Een geheel nieuwe Levantperfin is de perfin CL-16 in Levantzegels van de Franse kantoren in 
Alexandrië (Egypte). Deze perfin is in de gewone Egyptische zegels nog onbekend. 
 

 
 
Perfins CL van Crédit Lyonnais in Alexandrië.  
 
Een bijzondere verrassing was de vondst van een brief die u ziet op de volgende bladzijde. Een brief 
met perfins EOB-33a. 
De perfin EOB is gebruikt door de Éditeurs Établissements Orosdi-Back in Constantinopel en Smyrna. 
Beide filialen maakten gebruik van een eigen perforator. Als gevolg daarvan Iaten de perfins van de 
twee filialen onderling kleine verschillen zien 
. 
Zie de afbeelding hieronder. 
 

 
 
EOB33a: Constantinople EOB33b: Smyrna 
 
In Ottomaanse zegels is alleen de perfin EOB-33b bekend van het filiaal in Smyrna. De perfin is 
bovendien slechts kort bekend en alleen in Ottomaanse zegels die in 1901 en 1905 zijn 
uitgegeven. 



De brief met de perfins EOB-33a is om meerdere redenen een bijzondere vondst. Het is de eerste 
vondst van de perfin EOB-33a uit Constantinopel in Turkse zegels. Het is bovendien de eerste vondst 
van een EOB-perfin in zegels van de Republiek Turkije. Verder is opvallend dat op de brief uit 1924 
nog de plaatsnaam Constantinopel wordt gebruikt terwijl deze naam met ingang van eind 1922 was 
gewijzigd in Istanboel. 
 
 

 
 
Vergrote afbeelding van de drie zegels op de brief. De twee rechterzegels hebben de perfin EOB-33a 
van het filiaal in Constantinopel. 
 
 

 
 
Perfins EOB-33a op aangetekende brief van Établissements Orosdi-Back in Constantinopel naar  
N.V. van Fez-fabrieken in Wenen. 
 
In de catalogus heb ik een apart hoofdstuk gewijd aan postwaardestukken die met een perfin zijn 
geperforeerd. 
Levant postwaardestukken met perfin vallen in de categorie schaars tot zeldzaam. Alleen van de 
perfins CL-11, GS-30 en PM·41 is bekend dat zij in Franse resp. Oostenrijkse resp. Duitse 
postwaardestukken zijn gebruikt.  



Een nieuwe vondst is de perfin PM-41 van Paul Milberg in het briefstukje op de nu volgende 
afbeelding. 
 

 
       
Hoewel de perfin helaas is uitgeknipt, is wel duidelijk dat Paul Milberg uit Smyrna ook Ottomaanse 
postwaardestukken heeft voorzien van zijn geperforeerde initialen. 
 
Perfins in de Kreta-uitgifte van de Oostenrijkse Levant zijn erg schaars. Kenmerk van deze zegels is 
dat de waarde wordt vermeld in centimes in plaats van in para of piaster zoals bij de andere zegels 
van de Oostenrijkse Levant. 
Zelfs de vrij algemene perfin WBV-39a van de Wiener Bank in Constantinopel was tot nu toe 
onbekend in Oostenrijkse Levantzegels van de Kreta-uitgifte. Die perfin is nu gevonden: 
   

 
 
Oostenrijkse Levantzegel met waarde in centimes en perfin WBV-39a 
 
 

 
 
 
De hierboven afgebeelde brief is een ander voorbeeld van een perfin in een Oostenrijkse Levantzegel 
van de Kreta-uitgifte. De brief met drie perfins OCM-46 van de Oriental Carpet Manufacturers in 



Smyrna is een mooi voorbeeld van een mengfrankering van gewone Levantzegels met een 10 
centimeszegel van de Kreta-uitgifte. 
Een ansichtkaart met perfin vermeldt vaak geen gegevens over de firma die de perfin gebruikte. Deze 
kaart met de perfin WBV geeft wel informatie over de firma achter de perfin. 
 
 

 
 
 
De afzender: "B. Vereano, W. Bank Verein, KonstantinopeI" verklaart de herkomst van de perfin WBV-
39a van de Weense Bank in Constantinopel. 
 
 

 
 
De voorzijde van de kaart toont Constantinopel rond 1910.  
 
Een interessant terrein vormen perfins in zegels die niet voor gebruik in de Levant postkantoren zijn 
uitgegeven maar die daar wel van een poststempel zijn voorzien. De perfin BCI-32a in gewone 
Italiaanse zegels (zie de catalogus pagina 41) is daarvan een voorbeeld. Dit is een gevolg van het feit 
dat men in het Italiaanse postkantoor in Constantinopel enige tijd gebrek had aan echte Levantzegels 
en men toen gewone Italiaanse zegels heeft gebruikt. 
 
Ik zal nu een paar voorbeelden geven van perfins die wel in een Levantkantoor zijn afgestempeld 
maar waarvan nog onzeker is dat de betrokken firma daar een filiaal met eigen perforator had. 



Een eerste voorbeeld is de perfin IHC (monogram) van de International Harvester Company. Deze 
Amerikaanse firma had filialen in vele Ianden. Misschien ook in Constantinopel? In ieder geval hebben 
de hieronder afgebeelde perfins IHC een duidelijk stempel van het Duitse postkantoor in 
Constantinopel. 
 

 
 
Een ander voorbeeld is de perfin MM van de Compagnie des Messageries Maritimes. Van deze 
scheepvaartmaatschappij toon ik hieronder een perfin met het poststempel van het Franse 
Levantkantoor in de Turkse havenstad Smyrna. 
 

 
 
De perfin MM met poststempel "Smyrne / 11 dec 1891 / Turque" De schepen van de Compagnie des 
Messageries Maritimes uit de Franse havenplaats Marseille voeren over de hele wereld en hadden in 
veel plaatsen kantoren, ook in Smyrna. Het is mij niet bekend of het kantoor in Smyrna een eigen 
perforator had of dat de Franse zegels in Marseille of aan boord van de schepen werden 
geperforeerd. 
 
Het gebruik van perfins aan boord van schepen is ook bekend van een andere grote scheepvaart-
maatschappij: de Lloyd Austriaco in Triest. Deze Oostenrijkse Lloyd ging in Italiaanse handen over in 
1919 en koos toen de naam Lloyd Triestino. Perfins van de Lloyd Triestino zijn bekend met het 
poststempel van het Italiaanse postkantoor in Constantinopel. 
 
Onderstaande kaart is een voorbeeld. 
 

 
 
De kaart is gekocht op Corfoe en was al voorzien van een Griekse postzegel. De voorzijde toont een 
afbeelding van Corfoe en de afzender schrijft dat hij 17-9-22 in Corfoe aan boord ging. 
Aan boord van het schip Semiramis werd de kaart gepost en gefrankeerd met een Italiaanse zegel 
met de perfin LT (monogram) van de Lloyd Triestino. De Griekse zegel was niet geldig. Over de perfin 
werd het ovale stempel "LIoyd Triestino / Piroscafo / Semiramis” geplaatst. De kaart werd met de 
scheepspost afgegeven bij het Italiaanse Levantpostkantoor in Constantinopel en daar gestempeld op 
22-9-22. Ook zien we het aankomststempel van Acqui van 27-9-22. 


