
Weer drie Nederlandse gebruikers bekend 
 
(Jan Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 67, november 2003) 
 
In Perfinpost 29 van mei 1994 kon ik u de perfin MK (MK3) in zegel nr.145 melden. Sinds die tijd is 
deze perfin ook in zegels 110, 144 en 177A gevonden. 
En nu kwam bij de inzendingen voor de volgende veiling een enveloppe met de gegevens van de 
gebruiker te voorschijn. 
MK3 blijkt te zijn gebruikt door: Modekürzel, Wilhelmstrasse 33, Berlijn. Dus een enveloppe met een 
Duitse afzender, maar verzonden vanuit Amsterdam naar Apolda op 4 juli 1926. 
Zie afbeelding 1. 

 
      Afb. 1 Brief met perfin M K 3 

 
De frankering bestaat uit de cat.no. 110 en 145. Het tarief voor drukwerk naar het buitenland bedroeg 
van 1/10/1925 t/m 1/11/1928 3 cent. Omdat het dus een buitenland frankering met Nederlandse 
zegels was denk ik dat deze firma omstreeks die tijd in Amsterdam gevestigd was of daar een 
filiaal o.d. had. Ook de andere zegels met deze perfin werden in Amsterdam afgestempeld. 
In de volgende veiling is dit poststuk te koop. 
 
Van de perfin BW is nu ook de gebruiker bekend geworden. Op een ietwat onduidelijk stempel op de 
achterzijde van een enveloppe lezen we: Utrechtsche Algemeene Brand-Waarborg Maatschappij Eline 
Schuurman. Zie afbeelding 2. 
 

 
Afb. 2: Achterzijde enveloppe 

 



Ook op het gebied van POKO's is iets nieuws te melden, nl. een tweede gebruiker van de Poko HP. 
Het weekblad de Haagsche Post is de eerste gebruiker, maar vanaf hetzelfde adres nl. Noordeinde 23 
verzond Van Oss' Effectenboek ook post gefrankeerd met zegels met de Poko HP. Ik heb het 
afgelopen jaar 3 van dergelijke stukken steeds gefrankeerd met a 7½ NVPH no. 62, uit drie 
verschillende bronnen gezien. 
Zie afbeelding 3. 
 

 
Afbeelding 3: POKO HP op brief met afz. Van Oss' Effectenboek. 
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