Perfin nieuws (sept. 1999)
(D. Scheper; uit: Perfinpost nr. 50, september 1999)
Duits-Luxemburgse perfin D.L.
In Rundbrief 103 (jul99) van de Arbeitsgemeinschaft Lochungen bespreekt Horst Muller een aantal
Duitse perfins van de Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft. Voor
de verzamelaar van Luxemburgse perfins biedt dit artikel van 6 pagina's interessante informatie over
het ontstaan en de groei van dit mijnbouw- en staalconcern dat in haar fabrieken in Differdange (Lux)
de perfin 'D.L.' heeft gebruikt.
Perfins Salvation Army
The Perfin Society Bulletin schenkt in nummer 298 (feb99) aandacht aan de verschillende perfins van
de Salvation Army.
Deze organisatie, bij ons bekend als Leger des Heils, ontwikkelde zich in Londen vanaf 1865 uit
liefdadigheidswerk van William Booth en was eerst bekend als The Christian Mission. In 1878
wijzigde de naam in Salvation Army.
Perfin BCI
Soms worden perfins niet per land maar per firma verzameld en wordt de internationale ontwikkeling
van de firma gedocumenteerd met perfins van allerlei landen. Vaak zijn de initialen van de perfin
hetzelfde maar is het aantal perfingaten of de afmeting van de perfin onderling verschillend.
In nummer 299 van The Perfin Society Bulletin noemt Enrico Bertazzoli als voorbeeld de perfin BCI
van de Banca Commerciale Italiana. Vele verschillende perfins van deze bank kunnen we
vinden in de postzegels van Engeland, Italië, Bulgarije, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Monaco,
Marokko, Turkije en in zegels voor de Levantkantoren in het Ottomaanse rijk. Misschien hoort
ook de Oostenrijkse perfin B.C.T. van de Banca Commerciale Triestina in dit rijtje thuis.
Perfins van Bosnië en Herzegowina
In TPB (The Perfins Bulletin) van januari 1999 geven enkele leden van de Amerikaanse Perfin Club
aanvullende informatie over de perfins van Bosnië en Herzegowina. Ook wordt ingegaan op de
mogelijke oorzaken van de ronde ponsgaten in zegels van de uitgifte van 1906.
Engelse perfin B.T.
Een van de bekendste Engelse perfins is die van de Board of Trade: een kroon boven de letters B.T.
De perfin is er in vele vormen en lange tijd werd aangenomen dat het bij een groot aantal daarvan om
vervalsingen gaat. De laatste tijd vragen steeds meer verzamelaars zich echter af of deze conclusie
wel juist is. Wie zich hierin wil verdiepen, kan beginnen met de artikelen in The Perfin Society Bulletin
nrs. 294 en 300 en The Perfins Bulletin van februari 1999.
Perfins Venezuela
De perfins van Venezuela passeren de revue in een artikel van Bruce Brunell in The Perfins Bulletin
van april 1999.
Van Venezuela zijn de volgende perfins bekend: AM (of MA), I, GN/1910, G.N, V en '...PLICAD...'
(vermoedelijk applicado of supplicado.
Als u nog andere perfins van Venezuela kunt melden dan ziet Bruce uw reactie graag tegemoet.
Zijn adres is: 425 East Gobbi #98, Ukiah, CA 95482 (USA).
Hongaarse perfins
De Hungarian Philatelic Society heeft een studiegroep gevormd en nodigt verzamelaars van
Hongaarse perfins uit om lid te worden. Naast het uitwisselen van informatie stelt de groep zich tot
doel om een catalogus van Hongaarse perfins uit te geven met gegevens over de gebruiksperiode van
elke perfin.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot David D. Malyon, 8 West Cliff Drive, Herne Bay, Kent,
CT6 8DA, Engeland.

