
Ontdekklng postwaardestuk met perfin K.H.  

(Bron: Rob Slim; uit  Perfinpost 109, mei 2014) 
 

Op zich zijn postwaardestukken van Nederland met een perfin redelijk zeldzaam; de vondst van een nog 
onbekend stuk is daarom nog opmerkelijker. 
Ons in Zwitserland wonende lid, Cees Hoek, heeft tijdens zijn verblijf in het najaar een bezoek gebracht aan 
de fi|ate|istenvereniging te 's-Hertogenbosch, een vereniging waarvan hij al vele jaren lid is. Doel van zijn 
bezoek was het uitwisselen van kennis en gegevens met betrekking tot de plaatreconstructies van de  
2‘ emissie van Nederland. 

In een eertijds aangekochte verzameling met dit materiaal bleek een zeer zeldzaam zegel te zitten, nl. de  
10 ct. rood, plaat II. Bij de aankoop van deze partij had de verkoper reeds gemeld, dat hierin ergens een zeer 
bijzonder exemplaar moest zitten, maar om welke zegel het toen ging was nog onbekend. Van dit zegel zijn er 
nu vijf exemplaren bekend. (publicatie hierover is te vinden in het Nederlands Maandblad der Filatelie uit 
2011). 

Bij het doorbladeren van een map met een door hem recent gekocht partij postwaardestukken raakte een 
postwaardestuk los en zowaar het bleek een briefkaart te zijn met de perfin K.H. (Afb. 1) 

 

Afb. 1 De perfin K.H. 

Deze perfin staat vermeld onder nr. 368 in de catalogus van de perfins van Nederland en OR, 2° editie van 
Jan L. Verhoeven. 
Bekend is, dat deze perfin gebruikt is in Roosendaal. Nog onbekend is wie de gebruiker van deze perfin is en 
het voorkomen hiervan in een postwaardestuk.  
De gevonden briefkaart geeft echter uitsluitsel m.b.t. de gebruiker, nl. Kleymans & Hoogewerff. 
 
Later, weer thuis gekomen in Zwitserland, meldde hij dat bij nauwkeurige bestudering van de overige stukken 
uit de bedoelde map er nog een tweede exemplaar te voorschijn was gekomen. Ook hier vermelde de 
afzender Kleymans & Hoogewerff.  
Maar uit de tekst was op te maken, dat deze firma handelde in textiel. Nu was bekend, dat de perfin  
K H (dus zonder puntjes) nr. 369 van de Nederlandse cat. gebruikt was door de firma Kleymans & Hoogewerff 
in Rotterdam en ook gebruikt was in postwaardestukken. Ook deze firma handelde in textiel. Afb. 2 

 

Afb. 2 De perfin K H 



 

Briefkaart d.d. 30 juni 1888 van Roosendaal naar Brussel met perfin K.H. (links onder) 
 

 

Achterzijde van de briefkaart d.d. 30.6.1888 met de perfin K.H. en het firmastempel Kleymans & Hoogewerff. 

Het is dan ook aannemelijk, dat de firma Kleymans & Hoogewerff naast de hoofdvestiging in Roosendaal een 
nevenvestiging in Rotterdam had. Beide vestigingen gebruikten een afzonderlijke perforator. 

 
Bronnen:  
- Hertogpost novembernummer 2013  
- Catalogus van de perfins van Nederland en OR, 2" editie 


