
Een zaden-perfin 
 
(Door: Jan van Riel; uit: Perfinpost nr. 130, augustus 2019) 
 
 
Firma Dammann & Co.  te San Giovanni a Teduccio Coltivatori e Negozianti di Semi e Bulbi da Fiori (cultivator en 
handelaar in zaden en bloembollen) 
De perfin D & C is gebruikt van 1895 t/m 1915. 
 

 
 
Afbeelding 1:  D&C-perfinkaart uit augustus 1898 
 
Frankering van 10 centesimi is voldoende voor een kaart naar Duitsland. 
Verzonden op 3 aug. 1898 en 3 dagen later aangekomen te Eisleben bij August Bindseil  een Duitse koopman.  
 

 
Afbeelding 2: de Bindseil Bibliotheek in Eisleben 
 

 

Zijn fortuin zou na zijn overlijden naar de stad Eisleben gaan 
om een bibliotheek op te richten. Dit staat in een document 
d.d. 6-4-1854. Deze bibliotheek bestaat nog steeds en heet de 
Bindseil Bibliotheek  
(zie afb. 2). 

 
 

Afbeelding 3: de achterkant van de D&C-
perfinbriefkaart uit augustus 1898. 
 
 
De heer Ernesto Dammann begon zijn bedrijf 
samen met de heer C. Sprenger in 1877 met 
het verhandelen van zaden voor groente, 
bloemen, bomen en bloembollen.  
 
In 1888 won zijn bedrijf een erediploma op 
de Italië tentoonstelling in Londen. Zijn 
zadencatalogus liet toen voor het eerst 
sojabonen zien in de variëteiten, geel, bruin 
en zwart. De prijs werd genoteerd  in Franse 
francs 0,60 per kilo (zie afb. 4). 
 



 

                                                                       
 
 
In 1890 kreeg de firma Dammann van de Royal Academie van Napels een Groot Goud medaille en in dat zelfde jaar drie 
medailles bij de grote internationale tuinbouw  tentoonstelling in Berlijn. In 1891 won Dammann nog een erediploma van 
de Botanische Sociëteit van Geneve. 
 
Ernesto Dammann’s partner Carl Ludwig Sprenger was een Duitse botanicus  geboren te Güstrow  in Mecklenburg. Hij 
woonde van 1877 tot 1907 in Napels waar San Giovanni a Teduccio vlakbij lag.    
Sprenger was een verzamelaar van zaden voor botanische tuinen. Bij de uitbarsting van de Vesuvius op 4 april 1906 
werden zijn planten onder de vulkanische as bedolven, hierdoor werden honderden van zijn beste exemplaren vernield.  
In 1907 kocht Keizer Wilhelm II van Duitsland het Achilleion, een paleis, op Corfu en stelde Sprenger aan als supervisor 
van de tuinen. Sprengers leven had geen geluid want hij was erg doof, maar bij zijn werk had hij geen geluid nodig.  
 
Als Duitser werd hij door de Serviërs gevangen genomen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, maar door 
tussenkomst van het lokale bestuur lieten ze hem weer gaan. Hij bleef tot zijn dood ( 13-12-1917) op Corfu. Er zijn twee 
planten naar hem vernoemd: Asparagus Sprengeri  en de Magnolia Sprengeri. 
 

 
 
Afbeelding 5: Magnolia sprengeri diva, een magnolia die vernoemd is 
naar Sprenger 
 
 
 
 

Afbeelding 4: voorkant van de 
algemene prijslijst van de 
producten van Dammann & Co. 
 
 
De zaden kwamen uit Cochin 
(India), China, Japan en Java waar 
ze als fijne comestibles hoog 
gewaardeerd werden. De 
sojaboon werd in Europa 
geïntroduceerd in 1840 en werd 
met succes gecultiveerd rond 
Verona, langs de kust van het 
Lago Maggiore, bij Mantova, 
Lucca en speciaal in San Giovanni 
a Teduccio. 
 


