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(W. Loomans; uit Perfinpost nr. 25, mei 1993) 

 
 
 
In de 19e eeuw werd deze fabriek opgericht en was een van de vele suikerfabrieken in Zuid-West 
Nederland. 
Zoals gebruikelijk in die tijd (uitvloeisel van het continentale stelsel) was de suikerindustrie in 
buitenlandse (Frans/Belgische) handen, vandaar de fabrieksnaam St. Antoine. De bijbehorende 
perfin St.A., nr. 718, blz 221 van de catalogus. 
De 15 bekende perfins met deze initialen kunnen nog worden aangevuld met de NVPH-nummers 69B 
en 71B.  
 

 
 
De fabriek was direct gelegen aan de rivier de Mark gelegen op het grondgebied van de gemeente 
Oud-Gastel. 
Voor de communicatie met de buitenwereld was Oudenbosch de aangewezen plaats, getuige het 
bovenstaande: Post- en Telegraafkantoor, Spoor- en Tramstation Oudenbosch. 
Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat deze middelgrote fabriek in 1921 nog niet over een 
telefoonverbinding beschikte.  
 
Nu was het in die tijd niet zo nadelig, aangezien " 's morgens geschreven - 's avonds besteld." 
Bovendien had men alles zwart op wit met een duidelijk datumstempel als controlemiddel. 
 

 



Bovenstaande briefkaart is in meerdere opzichten interessant, allereerst vanwege de frankering. Deze 
kaart (Geuzendam 70aI ) behoort tot de uitgifte van 1918 (bontkraag 3 ct.), binnenlandtarief. Er moest 
dus worden bijgeplakt. Voorhanden was een zegel van 5 ct. (NVPH 60) zodat de overfrankering 
beperkt bleef tot een ½ ct. 
Als tweede een verklaring voor het gebruik op dit particuliere poststuk voorkomende perfin St.A. naar 
de fabriek in plaats vanuit de fabriek St. Antoine. 
Is hier sprake van oneigenlijk gebruik? De lezer oordele zelf...na de volgende verklaring. 
 
In 1921 was bij deze fabriek Monsieur Arthur Goossens (1869-1953) directeur. Zijn dochter  
(de geadresseerde) Miet Goossens (1893-1974) was Chef de bureau op de fabriek en zoon  
Jan Goossens (1900-1960), de afzender was toen student te Leiden. 
Hij zal voor de correspondentie met thuis wel over enige zegels van de fabriek beschikt hebben  
(er was immers geen telefoon). 
     

 
     . 
Het bericht op de keerzijde betrof het per omgaande nazenden van een vergeten vulpenhouder. 
Oneigenlijk gebruik van de perfin? Och, ook deze student had voor de aankoop van postzegels zijn 
zakgeld aan andere zaken uitgegeven. 
 
De toedracht en het gebruik van de perfin NVPH 60 op een particulier gebruikt briefkaart werd voor u 
achterhaald door schrijver dezes kleinzoon van A. Goossens, directeur St. Antoine, zoon van  
M. Goossens, chef de bureau. 
 
W. Loomans, Breda, april 1993 


