
Nieuwe Micheliusperforatie 
 
(Ir. R.J. Hammink; uit: Perfinpost nr. 42, sept. 1997) 
 
Inleiding 
Het vinden van een nieuwe perforatie is iets dat de komende jaren nog regelmatig zal gebeuren. Aan 
de in dit artikel bedoelde Michelius perforatie is echter een aantal bijzonderheden verbonden. 
 
Rotterdamse lijst 
De Rotterdamse lijst werd 20 jaar geleden ontdekt. De lijst bevat een overzicht van bedrijven en hun 
perfins. De lijst werd door de Rotterdamse PTT aangelegd voor het vastleggen van het feit dat 
voor de betreffende perfin een goedkeuring was verleend voor het gebruik ervan. De lijst had 
betrekking op bedrijven in Rotterdam en omgeving. 
 

 
 

afb.1. Fragment van de Rotterdamse lijst met de perfin H&P 
 
De "startdatum" van de lijst is 1903. De eerste publicatie over deze lijst is verzorgd door mr. H.J. Pot 
en verscheen in 1978.1)  Ook in de Perfinpost werd al aandacht aan de lijst besteed.2) 
 
De herontdekking van de perforatie H&P 
Door Pot werd de lijst uitgebreid beschreven waarbij hij ook aangaf welke nieuwe perforaties/nieuwe 
gebruikers in de lijst voorkwamen en nog niet beschreven waren in de toen nog enige catalogus van 
Nederlandse perfins van E. Enschedé. 
Eén van de perforaties die hij noemde was 'H&P'. 
Toen ik enige tijd geleden door (een kopie van) de Rotterdamse lijst bladerde, viel mijn oog op de 
perforatie H&P en wel om twee redenen: 
- de perforatie had duidelijk het uiterlijk van een Michelius perforatie (zie afbeelding 1); 
- de perforatie kwam mij onbekend voor. 
 
Dit laatste werd duidelijk toen gekeken werd in de catalogus van Jan L. Verhoeven. Hierin is de perfin 
namelijk niet opgenomen. 
 
Mijn administratie van Nederlandse Michelius perfins vormt een onderdeel van de verzameling. Deze 
administratie moest natuurlijk bijgewerkt worden t.g.v. de zojuist ontdekte nieuwe perforatie. 
Groot was dan ook mijn verbazing toen ik bij het bijwerken ontdekte dat de betreffende perforatie zich 
in mijn verzameling bevond. 



Van de perforatie kan dus een duidelijke afbeelding worden getoond (zie afbeelding 2), terwijl 
eveneens verdere van belang zijnde gegevens konden worden vastgesteld. 
 

 
afbeelding 2:  
de Michelius perforatie H&P 
 
De perforatie werd gevonden op de 5 cent "bontkraag" waarbij de datum helaas niet leesbaar is. Wel 
is een fragment van het (kantoor)stempel leesbaar, namelijk Calantstr . . . 
In Rotterdam bevindt zich heden ten dage de Calandstraat. 
 
Met betrekking tot de specifieke Michelius kenmerken kan het volgende vermeld worden: 
- het zegel vertoont geen ribbels op de achterzijde 
- in het zegel ontbreken de twee extra gaatjes.3)  
 
Het voorgaande houdt in dat het zegel is gebruikt in een postzegelplakmachine van het type Record.4)  
De gebruiker van de perforatie H&P is, zoals blijkt uit de Rotterdamse lijst, dus: Hudig-Pieters, waarbij 
de perforatie is goedgekeurd door de PTT op 28 april 1921. 
 
Noten: 
1) Een PTT lijst van Nederlandse perfins, mr. H.J. Pot, De Postzak nr. 118 (december 1978) 
2) De Rotterdamse lijst; Perfinpost 25, Ir. Ruud J. Hammink 
3) De Michelius Postzegelplakmachine, Ir. Ruud J. Hammink 
4) In een nog te publiceren artikel zal worden aangegeven dat door Michelius meerdere soorten   
   machines zijn geleverd en dat aan de hand van sporen op de postzegel vastgesteld kan worden 
   in welk type machine het zegel is gebruikt. 
 
 


