
Thomas Cook; een Engelse perfin in een Zwitsers zegel 

(Door: Wim Jacobi; uit: Perfinpost nr. 134, nov. 2020) 

 
Inleiding 
Thomas Cook organiseerde zijn eerste excursie in 1841 en ging commercieel 
reizen organiseren in 1845. De eerste TC perfin zag het daglicht in 1881. in 
1928 verkocht hij de onderneming aan "Compagnie International des Wagon 
Lits" die de naam Thomas Cook echter handhaafde. De laatste bekende 
datum van een Thomas Cook perfin is 1951 in een Ceylonees zegel. Er zijn 
wereldwijd 47 verschillende TC perfins bekend (Tam Llewellyn-Edwards & 
Dick Scheper).  

Op de bijeenkomst van de PCN op 5 september 2020, legde Christian Godart 
mij het hieronder afgebeelde zegel voor met perfin COOK/TOURS (zie 
afbeelding 1). Had ik nooit gezien en Martin Baer, de auteur van SWISS 
PERFINS ook niet. Wel kennen we natuurlijk TC/B (zie afbeelding 2), de 
vestiging in Bern.  
Omdat het nogal Engels klonk heb ik Stef Netten ernaar gevraagd. Vrijwel per 
kerende post kreeg ik antwoord. In de Engelse catalogus komt nr. 5580.01 
precies overeen met de gezochte perfin (zie afbeelding 3).  
 

                         

Afb. 1: COOK TOURS in Zwitsers zegel                        Afb.2: de perfin TC/B 
 

 
 
Afb 3: info uit Engelse catalogus 
 



 
De vraag is natuurlijk, waarom? Of hoe? Ik kan me voorstellen dat het 
hoofdkantoor in Londen Zwitsers tot een of ander reisje wilde verleiden en 
antwoordzegels bijsloot, maar er was tussen 1923 – 1928 ook een perfin TC/B 
van een vestiging in Bern bekend. Beconcurreerden zij elkaar? Of, was er nog 
geen kantoor in Bern geopend?  
Op het stempel is het jaartal niet duidelijk leesbaar. In het geval het stempel 
van voor 1923 dateert, hebben we te maken met een soort voorloper. Maar 
waarom moest het dan zo lang duren voordat een eerste exemplaar ontdekt 
werd? Of was Thomas naar Zwitserland geweest om de vestiging in Bern van 
de grond te tillen en nam hij wat zegels uit Zwitserland mee en perforeerde die 
na terugkeer in Londen?  

Het zegel is een Zumstein nr. 113, uitgegeven in 1908 en in 1933 vervangen 
door nr. 113z. Ziet er hetzelfde uit, maar heeft gekrijt papier en geribbelde 
gom. Hierdoor ziet het zegel er witter uit en vertoont het aan de achterzijde 
ondiepe putjes. Het zegel biedt dus, zonder jaartal, weinig houvast.  

Buitenlandse vestigingen 

Er zijn perfins van Thomas Cook bekend uit: China, Egypte, India, Ceylon, 
Hong Kong, Frankrijk, Japan, StraitsSettlements/Malaya, Zuid Afrika, USA, 
Birma, Libanon (Levant), Zwitserland, en Oostenrijk. Er zijn ook landen met 
vestigingen van deze firma die nooit zegels hebben geperforeerd. Mocht U 
een perfin van Thomas Cook tegenkomen in een niet genoemd land, dan 
graag een melding hiervan.  

En natuurlijk ben ik zeer geïnteresseerd in meldingen van meer vondsten met 
de getoonde perfin in Zwitserse zegels. Meldingen graag aan: 
wimjacobi@gmail.com 
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