
Weer drie Nederlandse gebruikers bekend 
 
(Jan L. Verhoeven; uit: Perfinpost nr. 68, februari 2004) 
 
Onlangs is uit de nalatenschap van ene heer Willemsen een geheel onbekende en omvangrijke 
Nederlandse perfinverzameling opgedoken. Deze heer heeft actief verzameld en heeft van 1939 tot 
1956 veel bedrijven aangeschreven waarvan hij vermoedde of wist dat ze perfin apparaten hebben 
gebruikt of op dat moment nog gebruikten. Hij heeft dit allemaal in zijn verzameling genoteerd (op dat 
moment was er nog geen perfincatalogus voorhanden). Naast veel onzin of niet te controleren zaken 
werden de gebruikers van drie perfins duidelijk.  
De werkwijze van de heer Willemsen was als volgt. Hij stuurde een bedrijf zegels of briefkaart met 
betaald antwoord op en vroeg deze geperforeerd terug te sturen. 
 
De volgende perfingebruikers zijn hierdoor met zekerheid vast te stellen: 
 
A.C.  N.V. Handelsmij. Alex Citroen, Amsterdam. 
G.P.  N.V. Tabaksindustrie v/h gebr. Philips, Maastricht. 
K.I.  Karel I, Sigarenfabrieken, Eindhoven. 
 
Vooral de laatste vind ik aardig. De tweede initiaal is dus niet een I, maar het Romeinse cijfer I. 
 
Ik wil wel een opmerking maken bij de werkwijze van de heer Willemsen. De aan de bedrijven 
toegezonden zegels en briefkaarten zijn dus in principe niet gebruikt door deze bedrijven.  
Bij de voorbeelden komt het ook voor dat bedrijven meldde, dat ze "tegenwoordig niet meer 
perforeerden", maar voor de vraagsteller in zijn zegels de perforatie alsnog hebben aangebracht. 
Daar moeten we toch eens over nadenken. 
Zie ook de afbeelding van het antwoordgedeelte van een briefkaart met betaald antwoord waarin een 
bedrijf, in dit geval D. Blaeser & Metz, een perfin plaatste. Zie afb. 1 
 

 
 

       Afb. 1. Briefkaart met betaald antwoord met perfin D.B.& M. 
 
 
Bij afb. 1 is de perfin dus in de briefkaart aangebracht en niet in de perfin. Dit komt meer voor, zoals te 
zien in afb. 2 bij een kaart van Van Schijndel.



 
Afb. 2. Briefkaart van Van Schijndel. 

 
 
De perfin VS werd tot 1930 gebruikt. N.a.v. de vraag naar de perfin werd deze na de oorlog nog 
geplaatst in toegezonden zegels. let op het ontbrekende gat V3 dat sedert 1924 ontbreekt. 
 
We hebben het hier dus in beide gevallen over echte perfins in zegels, die niet door het bedrijf zijn 
gebruikt. Deze zegels dienen dus niet in de catalogus te worden opgenomen. AI met al toch 
een interessant gegeven. 
 
In dezelfde verzameling vonden we nog een onbekende perfin ( zie afb. 3 ). Het is een Michelius 
perfin in een 15 ct. bontkraagzegel. Het is jammer, dat het stempel onleesbaar is. 
Wel zijn de zo karakteristieke twee gaatjes van de Micheliusmachine zichtbaar. 
 

 
 

Afb. 3. De nieuw gevonden Michelius perfin. 
 
 
Zwaanshoek, januari 2004. 
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