
Eerste Nederlandse Michelius-brief gevonden 
 
(Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 62, september 2002) 
 
Tot nu toe zijn in Nederland 9 verschillende Michelius-perfins bekend geworden. In mijn catalogus 1) 
werden nog 6 Michelius-perfins gemeld: AB 2, AJ 5, GvU, SHV 2, kruis 2 en anker. 
Nieuwe meldingen en nader onderzoek hebben dit aantal op 9 gebracht. 
 
Allereerst perfin KS. Na uitgebreide discussie met Ruud Hammink, het nader bestuderen van de perfin 
en de vondst van een vrijwel identieke Duitse KS kon de Nederlandse KS met zekerheid als een 
Michelius-perfin worden aangemerkt. Na een betere bestudering van de "Rotterdamse Iijst" 2) kon de 
perfin H&P als Michelius worden toegevoegd. Bovendien werd hierbij de eerste gebruiker bekend n.l. 
Hudig & Pieters. Tenslotte werd in Perfinpost 29 H&V gemeld. 
 
Michelius-perfins behoren tot de zeldzaamste groep perfins. De perfin GvU en het kruis 2 komt men 
sporadisch nog wel eens tegen, maar van de overige perfins is tot op heden slechts één 
exemplaar gemeld. 
 

 
Afb. van de 9 verschillende Michelius-perfins. 

 
 
Zie hieronder voor een bijgewerkt overzicht (zegel 62 met de perfin anker is gemeld uit Amerika, maar 
kon nog niet met zekerheid worden geverifieerd). 
 
Perfin  Bekend in zegel Plaatsstempel  Jaartal 
 
AB 2 65 (a15)  1923 
AJ 5 60 (a6) Oss 1914 
GvU 54 (a2), 60 (a6), 62(a10n) Rotterdam 1921/22 
 69(a20), 109(b20) 
H&P 60(a6) Rotterdam 1921 
H&V 2  62(al0n) 
KS 50(a0,5) Rotterdam 
SHV 2  81(A10) Utrecht 1924 
Kruis2  54(a2),61(a7,5),62(al0n) Rotterdam 1921 
 65(a15) 
Anker  54(a2),62(al0n) Rotterdam 1918 
 
Zoals gezegd was van slechts één Michelius-perfin de gebruiker bekend geworden. Maar er was van 
nog geen enkele gebruiker een poststuk bekend. Het was dan ook een grote verrassing dat onlangs 
een in Frankrijk gevonden Michelius-brief boven water kwam. Het was GvU van Gebr. Van Uden.  
(zie afbeelding). 



Uit het onderzoek dat Georges Robijn een aantal jaren geleden deed in de telefoonboeken van het 
Postmuseum was me al bekend dat de afkorting GvU van Gebr. Van Uden kon zijn, maar het is toch 
altijd weer een hele belevenis als het bewijs dan voor je ligt. Uit de telefoonboeken komen we ook 
achter het adres: Veerhaven WZ-15. 
 
Een aardig aspect van de brief is dat de zegei kopstaand is geplakt. Daarover kan het volgende 
worden opgemerkt. Uit de beschrijving van de Michelius-machine 3) weten we dat deze anders werkt 
dan de pokomachine. Daarvoor is het nodig om anders opgerolde rollen zegels te gebruiken. 
 

 
                           Afb. brief met zegel met perfin GvU 

 

 
Naam van de gebruiker op achterzijde van de enveloppe. 

 
 
Bij brief van 6 september 1912 ontving de PTT het verzoek voor levering van rollen, waarbij het 
"kopeinde" van de zegel zich aan het uiteinde van de rol moest bevinden. Dit verzoek kwam van de 
Duitse firma Michelius te Frankfurt en in Nederland vertegenwoordigd door de firma J.A. Ruys, 
handelsvereniging te Rotterdam. 
 
De rollen moesten tevens voorzien zijn van een eindstrook ter lengte van 4 zegels. Voor proeven 
verzocht men ook om toezending van 20 proefrollen met blanco zegels. De PTT deelde mee, dat men 
bereid was om aan de eerste wensen tegemoet te komen, maar dat de levering van blanco rollen in 
verband met bestaande voorschriften niet mogelijk was. 
 
Het is niet bekend of er rollen geleverd zijn, die "andersom" opgerold zijn, ik veronderstel echter van 
niet. En concludeer dit uit de stand van de stempels op de mij bekende Michelius-perfins en de 
kopstaande plaatsing van de zegel op de nu bekend geworden brief. 
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