De Zwitserse perforatie HUG
(Ir. Ruud J. Hammink; uit: Perfinpost nr. 47, november 1998)
Inleiding
In de perfincatalogus van Zwitserland 1) wordt de perforatie HUG (H23) vermeld. Van de perforatie
wordt o.a. vermeld dat de gebruiker HUG & Co is en dat de perforatie bekend is met de
afstempeling Basel en Zürich.
Vooral dit laatste was aanleiding tot een nadere analyse. Twee plaatsen kan immers duiden op twee
perforaties. Dit bleek dan ook het geval te zijn. Ondanks het feit dat geen horizontale strippen
beschikbaar waren, zal in het navolgende worden aangetoond dat sprake is van twee verschillende
vijfvoudige perforators.
Bovendien gaat het om twee verschillende bedrijven.
Twee vijfvoudige perforators
Voor het onderzoek waren 56 zegels beschikbaar. Voor het vergelijken van de perforaties op
gelijkheid dan wel kleine verschillen, werd gebruik gemaakt van de "Loep"-methode. 2)
De frequentie van voorkomen van een bepaalde perforatie zag er als volgt uit:
Perforatie nr.
1
2
3
4
5
Totaal

Afstempeling Zürich
10
9
6
9
9
43

Afstempeling Basel
4
4
2
1
2
13

Uit deze frequentieverdeling blijkt dat statistisch gezien sprake is van twee verschillende vijfvoudige
perforators. In afbeelding 1 en 2 zijn de verschillende perforaties weergegeven.

Afbeelding 1: De vijf perforaties van Basel

Afbeelding 2: De vijf perforaties van Zürich
Omdat geen sprake is van een reconstructie van de perforators zijn de nummers van de perforaties
tussen haakjes vermeld. Uit bovengenoemde aantallen perforaties blijkt overigens ook dat de
perforaties van Zürich meer voorkomen dan die van Basel.

Twee verschillende bedrijven
In afbeelding 3 is de voorzijde en de achterzijde weergegeven van HUG & Co in Zürich. In afbeelding
4 die van Basel.

Afbeelding 3: Hug & Co. te Zürich

Afbeelding 4: Hug & Co. te Basel
In een niet afgebeelde brief van het Baselse bedrijf wordt aangegeven HUG & Co, Musikhaus.
Duidelijk is dat het gaat om twee verschillende bedrijven die wel allebei iets in "muziek" doen.
Gebruiksperiode
Van de twee HUG-perforaties is de volgende gebruiksperiode vastgesteld:
HUG Basel 02-07-08 - (1939)*
HUG Zürich 07-11-06 - 06-05-42
*Vroegst bekende datum, gebaseerd op het jaar van uitgifte van een zegel met de betreffende
perforatie.

De Zwitserse catalogus geeft als gebruiksdatum 1897-1944, maar hier wordt geen onderscheid
gemaakt tussen de perforaties Basel en Zürich.
Op basis van het voorgaande kan echter geconcludeerd worden dat in de catalogus de twee HUGperforaties opgenomen zouden moeten worden.
Hierbij dank ik de heren T. Silkens en H. Smit voor het beschikbaar stellen van hun HUG-perforaties.
Hierdoor was voldoende materiaal beschikbaar voor genoemde conclusies.
Ir. Ruud J. Hammink

