
Een Zwitserse perfin in Britse zegels 

(Door: Wim Jacobi; uit: Perfinpost nr. 119, november 2016) 

 

Inleiding 

Enige tijd geleden kocht ik via eBay een ruïne van een brief. Niet dat ik      
mijn kwaliteitseisen voor wat verzamelwaardig is naar beneden heb  
bijgesteld, maar omdat ik iets heel ongewoons zag op die brief.  
Wat was het geval? De brief was gericht aan Robert Schwarzenbach  
in Thalweil en in de postzegels kwam een firmaperforatie voor namelijk,  
R.S & Co. Toeval? 

 
 

 
 

PCN 
Op 30 januari 2016 was er een bijeenkomst van de Perfinclub. Daar schoot ik Stef Netten, een 
enthousiast verzamelaar van Britse perfins, aan en vroeg hem of hij deze perfin kende en wat 
daarover bekend was. Hij wist het niet direct zeker maar de perfin kwam hem wel bekend voor.  
Daags daarop ontving ik van hem een e-mail met daarin de gegevens van R.S & Co. 
 
Er zijn acht verschillende perfins met deze initialen opgenomen in de Britse catalogus. Van zes is 
bekend wat de firmanaam is, van twee nog niet. Er rustte op de hier getoonde perfin al wel de 
verdenking dat hij van Schwarzenbach, Londen afkomstig zou zijn maar zeker was men er niet van. 
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The perfin Society  
Natuurlijk is Stef geabonneerd op het blad van The Perfin Society. Toen hij na onze bijeenkomst thuis 
kwam lag het blad van de Society op de mat. Direct maar even doorbladeren en wat zag hij tot zijn 
stomme verbazing? Juist, een brief met de afbeelding zoals ik hem enige uren eerder ook had laten 
zien! ln het artikel werd de definitieve gebruiker van R.S & Co. bekend namelijk: 
 
                   Robert Schwarzenbach & Co,Silk Manufacturers,  
                   66 & 67 Aldermanbury, London EC 
 
de perfin staat in de catalogus onder nummer R4665.04, R.S./ & Co, 11.10/ 12.8. 6, 4½ llla 
(ampersand type). 

De firma  
Onder de naam Näf & Schwarzenbach werd in 1832 een zijdeweverij opgericht en gevestigd in Ãgertli. 
We spreken dan nog over natuurzijde. In 1852 gaan de firmanten uit elkaar en richt Johann 
Schwarzenbach een nieuwe zijdefirma op. Als hij in 1861 overlijdt laat hij de firma na aan zijn vrouw 
en 10 kinderen. Zijn vrouw en de zonen August en Robert leiden de firma verder. In 1870 werken al 
1000 handwevers voor de firma. 
 
ln 1877 wordt de vestiging in Londen geopend. Al snel volgen         
verkoopkantoren in Lyon, Berlijn, New York, Como en Mailand.  
Vanaf 1883 wordt om belastingtechnische redenen ook de  
productie in Italië, Duitsland, Frankrijk en Noord-Amerika opgestart.  
Vanaf 1892 wordt de firma onder de naam Robert Schwarzenbach  
& Co gevoerd. In 1899 werken al 5595 medewerkers voor de firma. 
 
De Eerste wereldoorlog, gevolgd door de crisis en kort daarop WOII  
leidden ertoe dat de firma geweldig afgeslankt uit de strijd kwam.  
De opkomst van de kunstzijde zorgde ervoor de productie vrijwel  
geheel kwam stil te liggen in 1983 werden de fabrieksdeuren gesloten  
en bleef nog slechts een, overigens zeer succesvolle, handelsfirma over. 

Oproep  
We weten nu van het bestaan van het gebruik van dezelfde firmaperforatie in zowel Zwitserland als in 
Groot Brittannië. Ik ben nu benieuwd of deze ook in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Frankrijk of de USA is 
gebruikt. Graag ontvang ik Uw bericht daarover. Bij voorkeur vergezeld van een scan van voor- en 
achterzijde van een zegel en/of brief. Ook wil ik de gebruiksperiode graag weten. 
Uw e-mail sms aan: wímjacobi@gmail.com 
 
Literatuur 
Martin Baer, 2014, Swiss Perfins 
Hans Jakob Zwicky, 1995, Chronik der Gemeinde Thalwil 

 

 

 

 

 

Robert Schwarzenbäch 

1839-1904 


