In Novioposta 2012-1 is een artikel
verschenen over de Nijmeegse perfins:
12 in totaal, plus 1 POKO. Enkele
weken later kreeg ik op één van de
clubbijeenkomsten van mijn goede
postzegelvriend Ton een tweetal zegels, met perfin S&ZR en stempel N i j megen.
Thuisgekomen was het eerste wat ik
deed het genoemde artikel erop naslaan, om te zien van welke firma de
perfinzegels waren. En tot m i j n verbazing stond de perfin S&ZR niet in dat
artikel genoemd.

waaronder Nijmegen, op adres Karrengas 56.
Gezien de afstempeling op deze zegels
(een met hand, de ander met machinestempel) geven dus een aanvulling op
de lijst van Nijmeegse perfins. Dank je
w e l , Ton !
Afb.

1: NVPH 620, Kon. Juliana en profil,

stempetdatum

10

18 cent,

VI 1965. Deze zegel wordt niet

gemeld bij S&Z R 1. in de Verhoeven catalogus,
maar is wel opgenomen
de

website

van

de

De perfins werden in Rotterdam gemaakt en van daar uit ter beschikking
van de filialen gesteld.

in de lijst aanvullingen op
Perfinclub

www.perfinclub.nl/ca-

talogus/'aanvullingen.

Perfin AJ op blanco envelopje met leuke inhoud.
Om vast te stellen waar een perfin
gebruikt is, zijn poststukken met firmanaam en perfinzegel van onmisbare betekenis.
De aankoop van een klein (blanco)
envelopje met perfin AJ3 (021) was niet
spectaculair, omdat de firmanaam
ontbrak. De inhoud was daarentegen
wel verrassend: op een visitekaartje
stuurde directeur W. Randag van de
A n t . Jurgens' Margarinefabrieken in
Nijmegen, zijn condoleances (p.c.) aan
de heer Gommers.
1) 2e Editie van de "Catalogus van de
perfins van Nederland en OR", samengesteld door Jan L. Verhoeven en uitgegeven door Perfin Club Nederland,
oktober 2007.
Jos M . A . G . Stroom.

De "Catalogus van de perfins van
Nederland en OR" 1) bood echter
uitkomst: onder nr. 727 staat bij S&ZR
1 vermeld:
R.S. Stokvis & Zonen, Rotterdam,
Westzeedijk 594. D i t bedrijf had bijkantoren in vele andere plaatsen,

Afb.

2:

NVPH

817,

Jub.

Universiteit

Groningen,

30 cent. Ook deze zegel wordt niet genoemd in de
lijst

van

de

Catalogus.
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