
De perfin(s) van Gibraltar 

Door: Ton van Schijndel 

 
In The Perfins Bulletin van maart/april 2020 is een artikel gewijd aan de 
perfins van Gibraltar1). Gibraltar is een klein Brits overzees gebiedsdeel met 
van zo’n 6,8 km2 dat in het noorden grenst aan het Spaans vasteland. De 
landtong wordt gekenmerkt door een grote rots met aan de voet daarvan een 
dichtbevolkt stadje met zo’n 32.000 inwoners.  

          
 
 

                                                                 

 
 
Tijdens de Napoleontische oorlogen en de Tweede Wereldoorlog was het een 
belangrijke basis voor de Royal Navy omdat het de toegang en uitgang naar 
de Middellandse Zee, de Straat van Gibraltar, controleerde, die slechts 14,3 
km breed is bij dit vernauwingspunt. Gibraltar blijft strategisch belangrijk, met 
de helft van 's werelds overzeese handel die door de zeestraat gaat. 

De rots is overigens niet 
massief, maar hol. Men kan de 
grotten in de rots bezoeken 
(zie afbeelding 2) 
Nog even een stukje 
geschiedenis.  In 1704 
veroverden Engels-Nederland-
se troepen Gibraltar op Spanje 
tijdens de Spaanse Successie-
oorlog. Het grondgebied werd 
voor altijd afgestaan aan 
Groot-Brittannië via het 
Verdrag van Utrecht in 1713 3). 

Afb. 1: de bekende Rots van 
Gibraltar 2). 
 

 

 
Afb. 2: Grotten onder de rots 2) 



Groot-Brittannië opende een Brits postkantoor in Gibraltar op 1 januari 1857. 
Dat kwam vanaf 1 januari 1886 in handen van de Koloniale Autoriteit. In dat 
jaar begon Groot-Brittannië met het produceren van postzegels exclusief voor 
en met de naam van Gibraltar. 
 
Er is eigenlijk maar één ‘echte’ perfin van  
Gibraltar bekend: de perfin AE. Die staat  
onder het nummer A1 in de World Perfins  
Catalog European Section, onder redactie  
van Robert J.Schwerdt (zie afbeelding 2).  
 
De gebruiker staat niet genoemd in de  
catalogus, omdat er geen enkel poststuk  
bekend is waarop die perfin aangebracht is.  
Volgens het eerder genoemde artikel  is er  
genoeg bewijs dat de gebruiker de  
Anglo-Egyptian Bank Ltd is 1). 
 
Die bank werd opgericht in Egypte door de Engelsen in 1864. Na de opening 
van filialen in Cyprus en Malta, werd in juni 1888 ook een filiaal geopend in 
Gibraltar. In 1925 heeft de Barclays Bank een meerderheidsbelang verworven 
in de Anglo-Egyptian Bank. De gebruiksperiode van de perfin AE in Gibraltar 
loopt daardoor ongeveer van 1888 tot 1925. 
Naast het bewijs dat wordt aangevoerd, kunnen we ook kijken naar de perfin 
die de Anglo-Egyptian bank in Groot-Brittanië heeft gebruikt. Die komt sterk 
overeen met die uit Gibraltar (zie afbeelding 3). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3: Beschrijving 
van de perfin AE in  
de Engelse perfin-
catalogus 4) 

 

  
Afb. 2: de perfin AE 
van Gibraltar 



De perfin AE is in diverse zegels van Gibraltar terug te vinden 5). 

 
 
 
 
Er zijn nogal wat perfins en de meeste dragen het portret van Koningin 
Victoria. Deze zegels zijn uitgegeven in de periode 1886-1902. 

Volgens het artikel in het Perfins Bulletin1) zijn er ook nog andere perfins. 
Twee versies van CANCELLED en daarnaast de SPECIMEN-perforatie die te 
vinden is in zegels uit veel Britse kolonies. Hoewel ze perfins worden 
genoemd, zijn het geen echte perfins. De perforatie CANCELLED is immers 
pas achteraf door zegels en papier heen aangebracht. En bij SPECIMEN 
gaat het niet om een firmaperforatie. 
 

   
 
Afb. 5: perforatie CANCELLED links in kleine letters, rechts 2 keer  in grote letters. 
 
Er zijn twee varianten van CANCELLED: de ene bestaat uit wat kleinere 
letters, de andere uit grotere. Het kleiner formaat CANCELLED werd gebruikt 
door The Police Court en het grotere door het Hooggerechtshof van Gibraltar.  
In het artikel het Perfins Bulletin worden ook nog wat brieffragmenten getoond 
met de perforatie CANCELLED in een viertal zegels uit 1910 en 1911  
(zie afbeelding 6). 

Afb. 4: AE in diverse 
zegels van Gibraltar. 
SG staat voor de 
catalogus van 
Stanley Gibbons 



 

  
 
Afb. 6: brieffragmenten met de perforatie CANCELLED 6) 
 
 
Wie weet meer? 
In mijn collectie vond ik een onbekende perforatie in een zegel van Gibraltar 
van na 1938 (zie afbeelding 7).  
 

 
 
Afb.7: een onbekende perforatie in een zegel van Gibraltar van1938 of later 6). 
 
 
Wie heeft deze perforatie eerder gezien en weet waarvoor die staat?  
Reacties graag per e-mail naar tonvansch@gmail.com. 
 
 
Bronnen: 
1) Artikel van Joe Coulbourne (ook PCN-lid)  in The Perfins Bulletin – March/April 2020 
2) Foto: Ton van Schijndel 
3) Informatie over Gibraltar uit Wikipaedia. 
4) Kopie uit de Gault Catalogue of G.B. Perfins; met dank aan Stef Netten 
5) Afbeeldingen uit “Perfins of the World - Gibraltar” van de Perfin Society. 
6) Brieffragmenten uit de collectie van Joe Coulbourne. 
7) Zegel met perforatie uit eigen collectie. 

 


