Een naaigaren perfin
Door: Jan van Riel; uit: Perfinpost 126, september 2018

Dollfus – Mieg & C. Milano Filati (garen en stoffen)
Perfin: D.M. /C. (tweevoudige perforator) Gebruiksperiode van 1929 t/m 1955.
Van 1906 t/m 1911 werd een andere perforator gebruikt zonder puntjes achter de letters.

Afb. 1: Brief met perfin DM/C

De brief is verzonden vanaf station Milaan op 11-2-1950 en binnen de gemeente bezorgd. De L.12,is de juiste frankering voor post binnen de zelfde gemeente (zie afbeelding 1).
Het vlagstempel : NEVE.GHIACCIO.SOLE?/ A CAVALESE/ NIL TRENTINO betekent, sneeuw, ijs
zon? Stijg op naar Trentino.
In 1746 startte Jean Henri Dollfus een bedrijf samen met twee andere ondernemers Jean Jacques
Schmalzer en Samuel Koechlin. Zij werden de pioniers in Europa van Indiase bedrukte stoffen. De
broer van Jean Henri, Jean Dollfus, komt ook in het bedrijf werken (zie afbeelding 2). Ze exporteren
hun weefsels naar alle delen van de wereld.
e

Eind 18 eeuw neemt de kleinzoon van Jean Henri, Daniël
Dollfus de leiding van het bedrijf over. In het voorjaar van 1800
trouwt hij met Anne Marie Mieg en voegt haar naam aan zijn
eigen naam toe. Dit was gebruikelijk in die jaren. Hierna heette
het bedrijf ” Dollfus-Mieg & Compagnie” kortweg DMC genaamd.
In 1818 neemt de zoon van Daniël, Jean Dollfus-Mieg het bedrijf
van hem over en gaat zich vooral richten op betere kwaliteit en
marketing.

Afb. 2: De twee broers Dollfus

Zijn zoon ontdekt in 1850 tijdens in studie in Leeds de uitvinding van John Mercer een apotheker,
“Merceriseren”, een proces dat bestaat uit het voeren van de katoenen draad door een bad van
bijtende soda. Hiermee verandert de vezel, die krachtiger en duurzamer wordt en een zijdeachtige
uitstraling krijgt.
e

In de 19 eeuw ontstaat er een nauwe band met de beroemde naaldkunstenares (embroidery)
Therese de Dillmont.
Jean Dollfus-Mieg vraagt haar te verhuizen naar Dornach in de buurt van Mulhouse, daar richt zij met
financiële steun van DMC een school op voor borduurwerk. Therese schrijft hier haar boek
Encyclopédie des Ouvrages de Dames” gepubliceerd in 1886 en vertaald en verspreid in 17 landen.
Afb. 3: Album van Dollfus-Mieg & C.
met als titel ‘Ander borduurwerk’

Tussen de twee wereldoorlogen in wordt de productie verlaagd en in 1961 fuseert het bedrijf met
Thiriez & Cartier Bresson. Het gecombineerde bedrijf behoudt de naam DMC. Op dit moment is de
DMC groep een internationale organisatie voor garens en stoffen.

Afb. 4: Label dat aan de producten van Dollfus-Mieg bevestigd werd.

Het motto van de familie Dollfus heeft nog steeds authenticiteit “Soft Filo Magnus Opus Texitur” ( van
een eenvoudige draad, komt een meesterwerk).
Op dit moment staat de DMC-fabriek in Mulhouse.

