
De ontdekking van een nieuwe Zwitserse firmaperforatie!? 

( Wim Jacobi; uit Perfinpost nr. 99, november 2011) 

Op de veiling van Perfin Club Nederland kocht ik onlangs een - kaveltje brieven. Vier van de vijf 

brieven waren niet erg bijzonder, de vijfde echter staarde mij wat vreemd aan. Op de brief zaten  drie 

zegels, waarvan slechts een geperforeerd! Dat is vreemd, dacht ik. Dus kopen! 

 

           De perforatie: F.Z.                      F32 nieuw 

In de catalogus en handboek van Martin Baer, CH PERFINS, komt als F32 al een dergelijke 

firmaperforatie voor maar, de gaten hiervan zijn belangrijk kleiner dan de gaten in het zegel op mijn 

brief. Bij F32 gaat het om een postbusnummer in Chur en mijn brief komt uit Basel. 

Martin Baer dus maar eens geschreven en hij komt tot de conclusie dat het om een nog niet 

ontdekte firmaperforatie gaat, welke hij zeker op gaat nemen in de volgende editie van zijn boek. 

 En toch ........... ik weet het niet. De brief roept nogal wat vragen op:  

1. Waarom is slechts een van de drie zegels geperforeerd en 

2. waarom FZ bij de naam Gaston Schlumberger? 

3. Is het zegel soms als antwoordporto bedoeld geweest, 

4. maar dan niet van geadresseerde? 

5. F32 is redelijk zeldzaam en hat bekende gebruik ligt tussen 1912 en 1914; wilde deze firma in 1930 

een nieuwe poging wagen en vond men het bij nader inzien toch maar niets? 

 

 



Er zijn dus meer vragen dan antwoorden te bedenken maar ik heb de ervaring opgedaan dat als je 

denkt iets nieuws te ontdekken en je publiceert dat, er dan snel een ander opstaat die roept ........ 

"die heb ik ook" en eventueel,.. ...maar dan van een ander land. 

Op dat kleine wondertje ga ik nu maar zitten hopen. 
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