Perfins van Zuid Afrika
(Brian I. Dennis; uit: Perfinpost nr. 21, mei 1992 en nr. 22, sept. 1992.
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit 'Bartolomeu Dias' het periodiek van de
Filatelistenvereniging Zuidelijk Afrika.)
'ik ben blij, dat er vanuit uw vereniging belangstelling is voor perfins van Zuid Afrika. Dit is een deels
verwaarloosd verzamelgebied, deels filatelie en deels cinderella. Ik verzamel perfins sinds enige jaren
en beleef veel plezier in het onderzoek hiernaar en in de resultaten ervan, die misschien van nut
kunnen zijn voor uw verenigingsblad.
Na het eerste gebruik in 1868 van perfins op Engelse postzegels was Zuid Afrika een van de eerste
landen om het nut hiervan in te zien. In 1883 gebruikte een firma in Port Elizabeth een BGL perfinpatroon, de firma is naar alle waarschijnlijkheid: Bagshaw, Giband & Co Ltd..
In totaal is er een lijst van 150 perfinpatronen vastgesteld, de variaties meegerekend. De meeste
werden gebruikt in de periode 1910 tot 1930. Slechts drie zijn tot op de huidige dag in gebruik
gebleven. Dit zijn het DC perfin van Durban-city; CC/C perfin van Cape Town City Council, en het
CDC perfin van Cape Divisional Council. Ze zijn dus allemaal ambtelijk in gebruik op gemeentelijk
niveau. De lijst omvat vele commerciële organisaties en andere instanties, zoals de NGR, ~SAR en
SAR perfins van de vroegere spoorwegen "Bow-Tie" perfin, gebruikt door de Cape Government
Stationary Department van 1904 tot 1910.
Ik zou graag in contact willen komen met verzamelaars die Zuid Afrikaanse perfins op brief bezitten,
zogenaamde "proving pieces". Stukken waaruit informatie over het gebruik, plaats, datum, enz. blijkt.
Dit zou van grote waarde zijn.'
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'Op dit moment zij er geen catalogi uitgegeven over de Zuid Afrikaanse perfins, het is mijn bedoeling
er een in de toekomst samen te stellen. Er zijn enige korte artikelen over dit onderwerp in de SA
Philatelist verschenen door de jaren heen, maar deze waren onvolledig en hadden betrekking op een
enkel stuk.De enige lijst tot op heden is ingesloten in een lijst van perfins van "British Africa", die door
het blad "The Perfins Bulletin" over meerdere uitgaven is gepubliceerd. Dit blad is de nieuwsbrief van
de Perfins Club in de Verenigde Staten. De oorspronkelijke lijst is vrij lang, 78 pagina's en is in
sommige gevallen verbeterd. Ik heb onlangs een lijst met toevoegingen en wijzigingen opgesteld,
mogelijk komt er ter zijner tijd een exemplaar beschikbaar voor uw verenigingsbibliotheek.
Eventueel kan het een kortere lijst worden met alleen Zuid Afrikaanse perfins zonder illustraties.
Met plezier zal ik proberen om het onderwerp wat betere bekendheid te geven en om hiervoor beter
persoonlijke contacten op dit gebied op te bouwen.
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