De nieuwe catalogus van perfins van België
(Door Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 139, maart 2022)

Zoals al eerder aangekondigd zullen we op zaterdag 5 maart tijdens de
jubileumbijeenkomst de nieuwe catalogus van de perfins van België
presenteren. Dit is al erg snel na de catalogus eerder samengesteld door de
heren Billen en Slim. De belangrijkste reden daarvoor is dat met name België
erg veel verschillende zegelsoorten met perfins heeft en we daar graag inzicht
in willen geven.
Het is een boek van A4
formaat met 364 pagina’s
(zie afbeelding 1).
En er zijn ruim 40.000
zegels in genoemd

Afb. 1: de nieuwe catalogus
van de perfins van België

Om een indruk te geven hoe de inhoud van de catalogus er uit ziet laat ik op
de volgende bladzijde een deel van een cataloguspagina zien.

U ziet daarbij dat de verschillende soorten zegels zijn aangegeven d.m.v.
codes. Op de volgende bladzijde ziet u de uitleg van deze codes.

Afb. 2: een van de pagina’s van de nieuwe catalogus.

Perfins komen bij de Belgische zegels voor in veel verschillende soorten
zegels. De nummering van de zegels is gebaseerd op drie catalogi:
1. Officiële Belgische Postzegelcatalogus:
PZ
LP
TG
TX
DI
OC
JO
PU
TR

frankeerzegels
luchtpostzegels
telegraafzegels
strafportzegels
dienstzegels
bezettingszegels
dagbladzegels
reclamezegels
spoorwegzegels

2. Benelux Revenues van J BarefootLtd (2007 2nd Edition):
BA
affiche
BB
beurs
BC
credit
BE
wissel
BT
vervoer
BM
opslag
BBA
bank
BP
pensioen
BR
revenue
BQ
kwitantie
3. De Postwaardestukken van België van Société Belge de l’Entier
Postal, 2020:
Pbk
briefkaart
Pdb
briefkaart Duitse bezetting
Pbl
postblad
Ppu
publibel
Pbr
PWS brief
Pg
geïllustreerde briefkaart
En dan hebben we nog de precancels.
PRE
voorafstempelingen oftewel precancels
Voor de precancels konden we helaas niet de “Catalogus van de Belgische
voorafgestempelde postzegels met firmaperforaties” (2010) van Marc
Vermeulen en Mon Römer gebruiken omdat er intussen al weer meer
precancels met perfins bekend zijn als genoemd in die catalogus.
Om die reden hebben we er voor gekozen van de precancels de opdruk in z’n
geheel op te nemen.
De catalogus gaat €29 kosten maar leden kunnen 1 exemplaar kopen voor
€16.. Tijdens de bijeenkomst kunt u deze aanschaffen als u aanwezig bent (en
dat raden we i.v.m. het jubileum echt wel aan).
Wilt u in dat geval zo mogelijk gepast en contant geld meebrengen dan kan
de uitreiking vlot verlopen.
Kunt u niet komen dan kunt u hem bestellen door een e-mail te sturen naar
nvdlee@tiscali.nl. De verzendkosten zijn voor verzending binnen Nederland
€5 en daarbuiten €10. Als u €21 of €26 over maakt naar rek. NL31 INGB 0001
0483 23 t.n.v. N van der Lee dan stuur ik u na 5 maart de nieuwe catalogus
toe.

