Reactie op vraag over de DAM-perfin
Van Marinus Boer, een nieuw lid van onze club, ontvingen we de volgende
reactie.
"Omdat ik er van hou puzzels en ‘raadsels’ proberen op te lossen, trok vooral
het artikel over de perfin DAM mij aan, met daarin uw vraag:‘Wie kan ons
duidelijkheid geven wat er vóór en onder DAM staat?’
Vervolgens ben ik de perfin gaan bestuderen (zo mag ik dat in alle
bescheidenheid toch wel noemen), nog voor ik op het internet ging zoeken.
Helaas kan ik de in uw artikel genoemde artikelen uit 1995 en 1999 van
Jan Verhoeven, over dezelfde perfin, niet op de website van PCN vinden.”
(Red.: dat klopt, maar wie belangstelling daarvoor heeft kan die twee artikelen
met als titel 'Aanvullingen op de catalogus' op aanvraag via
webmaster@perfinclub.nl in pdf toegestuurd krijgen.)
Het woord VAN voor DAM, door u gesuggereerd, lijkt mij ook zeer aannemelijk
voor de assurantiemakelaar F. & W. van Dam. Ik probeerde vervolgens een
inschatting te maken van de breedte van de vijf (vrijwel geheel ontbrekende)
letters onder de perfinletters DAM, en ik schreef op wat elke letter zou kunnen
zijn: ¯ R of B ¯ O of C ¯ K ¯ E of F ¯ D of R ¯ >>>> ROKED? BOKER?
BOKED? ROKER?
In krantenarchief www.delpher.nl
vond ik een boekje (31 p.) getiteld
‘A brief history of the firm of F. & W.
van Dam. Founded at Rotterdam in
1781’. Auteur H.H. van Dam.
Op de titelpagina van dit boekje las ik
‘INSURANCE AND RE-INSURANCE
BROKERS’...
Ik hoor graag van u wat u van mijn
suggestie (BROKERS dus) vindt.
Hiernaast een zo goed mogelijke
poging van mij (als perfin-leek) om
de gezochte perfinletters / perfingaatjes te reconstrueren."
(Red: een soortgelijke reactie -maar dan
zonder afbeelding- werd eerder ook
gegeven door Ton van Schijndel.)

