
Update catalogus Belgische perfin (8)  

(Door R. Slim; uit: Perfinpost 114, september 2015) 

Met deze publicatie betreffende de update van de Belgische lijst is voorlopig een einde gekomen aan 
een project waarmee in november 2013 is gestart. Gezien het aantal gepubliceerde mutaties is het 
zeker de moeite geweest dit werk op te pakken; nu zal er een begin worden gemaakt met het 
samenvoegen van alle wijzigingen in een nieuw uit te geven boekwerk. 
Ook dit zal wel enige tijd in beslag nemen. Daarom is het van groot belang, dat eventuele 
aanvullingen nog steeds aan mij worden doorgegeven; zodat deze alsnog verwerkt kunnen worden. 
 
Hierbij wil ik alle leden en niet leden, die mij de afgelopen twee jaar hebben geholpen door hun 
vondsten aan mij door te geven, van harte bedanken.  
 

Verbeteringen en aanvullingen op eerdere publicatie s:   

Aanvullingen letter B: 
B.113 wordt (1921)-(1931) 

Aanvullingen letter C:  
C.94 Compagnie Liebig. Antwerpen 

Aanvullingen letter F: 
F.60 Société Générale de Fours à cokes, Système Lecocq. Brussel 
F.71 wordt 1903-1959 
F.73 wordt 1902-1937 

Aanvullingen letter H: 
H.39 wordt 1905-(1918) 
 
Aanvullingen letter L: 
L.35 wordt 1922-1945 

Aanvullingen letter T: 
T. 37 British & Continental Shipping Co S.A., successeurs de Thos. Ronaldson & Co Ltd 

Nieuwe perfin  

 
 
Aanvullingen letter U: 
U.34 Union Ticket Office, Antwerpen 

Aanvullingen klassementsperfins (k): 
Nieuw gemelde k.2.5 doorstrepen, is F.51 
 
Einde aanvullingen op eerdere publicaties. 
 

T.3.5 T met 4 gaatjes 8 en 4.  Antwerpen 

 



vervolg op eerdere publicaties: 

 

CN/C Charles N02 & Cie, Roubaix 
 
De C.106 in Belgische catalogus verwijderen. 

 

GB 17 Glaces de Boussois, Marpent 
 
De G.4 in de Belgische catalogus verwijderen. 

 
 
LG 70 L Glorieux et Pierrepont, Roubaix 

De L. 39 in de Belgische catalogus verwijderen. 
 
 
Ad. B. De gemelde perfins horen wel thuis in de Belgische catalogus. Het zijn immers perflns van 
bedrijven gevestigd in België. Bij de meldingen wordt verwezen naar de codering in de catalogus. 

In de bestaande catalogus wordt melding gedaan van Belgische perfins in Nederlandse zegels .  
(blz. 142). 

De melding van een Zwitserse zegel met de perfin W.4 (Wauquez) is niet bevestigd en daarom 
verwijderen. 

Luxemburgse zegels met Belgische perfins:  
 
J. 49    J.V. Jules Verberckt, Brussel 
 
V.77    V.O.C. Vacuum Oil Company, G. A. Garrat, Brussel 
 
W.4     WAUQUEZ Jules Wauquez, Brussel 

Tot op heden zijn er geen meldingen van Franse en Duitse zegels met perfins van bedrijven uit België. 



Lijst van geperforeerde postwaardestukken van Belgi ë. 
 
In tegenstelling tot de meeste landen kent België een relatief groot aantal geperforeerde 
postwaardestukken. De onderstaande lijst geeft een goed beeld van de nu bekende stukken en is 
samengesteld aan de hand van een aantal grote verzamelingen. 
De gemelde nummers zijn overeenkomstig de cat. van Hammink en van der Hoorn en nieuwe 
meldingen (zie PP 107 t/m PP 112). 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
De onderstaande perfin is door mij gezien in twee postwaardestukken. In beide gevallen was de perfin 
aan de linkerzijde van boven naar onder aangebracht (dus niet door de zegel). 
 
 

 

 
 
Aanvulling: 
Na het opmaken van de lijst van geperforeerde postwaardestukken kwam er nog een nieuwe melding: 
 
V. 73 

 


