
FZ, toch geen nieuwe Zwitserse firmaperforatie! 
 
(Wim Jacobi; uit: Perfinpost nr. 101, mei 2012) 
 
Onder de titel: De ontdekking van een nieuwe firmaperforatie?, vroeg ik u in Perfinpost 99 in uw 
verzameling te zoeken naar een vergelijkbare firmaperforatie maar dan van een ander land.  
En zie, Dick Scheper deed dat en vond al snel de bron van herkomst.    
 

 
 
Duitse perforatie  
F. Zschenderlein uit Leubnitz-Werdau in de Duitse deelstaat Sachsen blijkt de eigenaar te zijn. 
Dick stuurde een aantal afbeeldingen waaronder een bestelkaart met een Oostenrijks zegel 
voorzien van de FZ-perforatie van Zschenderlein.  
 

 
 
Hieruit biijkt dat Zschenderlein zijn klanten voorzag van voorgefrankeerde antwoordkaarten. En 
dat niet alleen in Duitsland maar ook in Oostenrijk en Zwitserland. Het zou mij overigens niets 
verbazen als daar nog andere Ianden aan toegevoegd kunnen worden want het bedrijf had 
vrijwel overal in Europa maar ook daarbuiten vestigingen.  
Google-en op ‘Zschenderlein’ brengt een Ievendige handel in briefpapier en briefkaarten van de 
firma aan het Iicht maar niets over de firma zelf. Anders dan dat zij chemische producten 
verkochten. Het aanbod aan gebruikte brieven en rekeningen Iaat zien dat de firma in ieder geval 
tussen 1908 en 1939 heeft bestaan. Chemische industrieën waren tijdens de Tweede 
Wereldoorlog echter strategische objecten die bij voorkeur gebombardeerd moesten worden. Het 
ligt dan ook voor de hand dat deze firma de oorlog niet heeft doorstaan. 
 



 
 
De perforatie in de zegels. komt overeen met: Ganz & Hürlimann maar niet met Baer 
 
Catalogusvermelding 
In de eerste catalogus uit 1972 komt de perforatie FZ nog niet voor. In de tweede catalogus uit 
1985 komt FZ voor het eerst voor als F 32. De derde catalogus uit 1998 vermeldt ook F32 met 
precies dezelfde omschrijving maar met een afwijkende afbeelding; de gaten lijken veel kleiner te 
zijn dan die in Ganz & Hürlimann en Baer vermeldt dan ook dat deze perforatie afkomstig is van 
een Micheliusperforator. Die hebben alle fijne gaten. Dat roept nieuwe vragen op. 
1. Is er lets mis gegaan met het overnemen van de afbeelding? Of 
2. Bestaat er echt een perforatie met fijne gaten? Dat zou dan op zichzelf weer wel een nieuwe 
firmaperforatie zijn. Immers F32 uit Ganz & Hurlimann heeft grove gaten. 
 
Niet genoeg postzegels 
Kennelijk was Gaston Schlumberger gewoon een klant van F. Zschenderlein die een brief moest 
versturen en nog twee postzegels in huis had van 7½ rappen elk maar, dat was niet 
toereikend voor een binnenlandse brief. Het tarief hiervoor was sinds 1 januari 1921 namelijk 20 
rappen. En daar lag dan nog die bestelkaart van Zschenderlein, compleet met postzegel van 7½ 
rappen. Weliswaar 2½ rappen teveel, maar hij was toch gratis. Dit lijkt me de meest plausibele 
verklaring voor het felt dat twee zegels ongeperforeerd en een geperforeerd op de brief van 
Schlumberger prijken.  
Wilt u allen speuren naar deze perforatie in andere Ianden? Ik hoor het graag van U. 
 
Literatuur 
- Baer, Martin,  1998,  CH Perfins Arbeitsgemeinschaft Perfins der Schweizerischen    
  Ganzsachen-Sammler-Vereins. 240 pag. 
- Ganz, Felix & Robert Hürimann en E.J. Enschedé,  1972,  Perfins of Switzerland  Album &    
  catalogue US Perfin Club, 32 pag. 
- Ganz, Felix & Robert Hürimann, 1985, CH Perfins, Arbeitsgemeinschaft Perfins der  
  Schweizerischen Ganzsachen-Sammler-Vereins. 138 pag. 
- Jacobi, Wim,  2011, De ontdekking van een nieuwe firmaperforatie?  Perfinpost 99, pag. 5 + 6 
 
  
Noot van de redactie 
De afbeelding F 32 uit de cat. Baer (kleine gaten) is beslist geen perfin afkomstig van de 
Michelius-perforator. De perfins afkomstig uit de Michelius hebben weliswaar kleine gaten, maar 
hebben nooit een gat tussen de afzonderlijke letters. 
Bovendien zijn de Michelius perfins minder groot en hebben de gaten veelal een onregelmatige 
plaatsing ten opzichte van elkaar, waardoor het net lijkt alsof de afzonderlijke pennen ‘los’ zitten. 
Dit is ook vaak het specifieke kenmerk van een Michelius. 
Als men de F 32 uit de cat. Bear goed bekijkt blijkt dat ook hier de plaatsing van de gaten ten  
opzichte van elkaar onregelmatig is en het zou me niet verbazen als zou blijken dat deze perfin is 
nagemaakt. 
 
 


