Shell
(Jac. M. v. d. Hoorn; uit: Perfinpost nr. 65, mei 2003)
Van sommige "kleine" perfinlanden denk je wel eens dat de perfins welke daar ooit gebruikt zijn,
allemaal wel gevonden zijn in de loop der jaren. Maar dat je daar wat voorzichtig mee moet zijn bleek
een jaar of drie geleden toen ik een voor mij totaal nieuwe perforatie vond van mijn verzamelgebied
Egypte. Het was een belastingzegel met een geperforeerd figuur, maar wat het voorstelde kon ik niet
goed bepalen. Het leek nog het meest op een soort kroon, die ook wel eens als watermerk voorkomt.
(zie afbeelding 1)

Afbeelding 1
(Omdat de perforatie op zichzelf nogal matig is en de meeste gaatjes dicht zitten is deze afbeelding
bijgewerkt)
Gelukkig is er in Egypte de heer Varjabedian, die een catalogus van de perfins van zijn land heeft
samengesteld en me dus wijzer zou kunnen maken. Na hem aangeschreven te hebben ontving ik al
vlug zijn antwoord. De afbeelding was volgens hem een "old Pharaotic lotus flower", de bekende
afbeelding uit de Egyptische oudheid, achteraf nog niet eens zo vreemd gevonden. Hij schreef erbij
dat de perfin niet zo schaars was en dat er zelfs meerdere typen van voorkwamen.
Op mijn verzoek om kopietjes van dergelijke exemplaren kreeg ik echter geen antwoord meer, helaas.
Totdat ik begin januari jl. weer eens een schrijven ontving uit Cairo dat het toch een beetje anders in
elkaar zat.
Dhr. Varjabedian had een factuur gevonden voorzien van een belastingzegel met daarin
bovenstaande perfin, welke afkomstig was van de SHELL Company of Egypt Ltd, gedateerd
12-04-1955 ( zie afbeelding 2)

Afbeelding 2
Het blijkt derhalve geen lotusbloem te zijn, maar een schelp; jammer voor de bloemenverzamelaars
maar een voordeeltje voor oliemannen en schelpenzoekers!
Hij gaf ook aan er een artikeltje over te zullen schrijven voor het U.S.A Perfin Bulletin; of dat al
geplaatst is weet ik verder niet.
Wellicht heeft de slechte kwaliteit van de perfin er toe bijgedragen dat deze niet lang gebruikt is en
daarom pas recent is gevonden.

