Firmaperforaties met fantasie
(Door: Hubert van Werkhoven; uit: Perfinpost nr. 140, april 2022)
Gewoonlijk staan de perforaties waarmee firma’s de
postzegels voor hun zakenpost tegen diefstal vanuit de
postkamer wilden beschermen, eenvoudigweg voor de
initialen van de bedrijven. Een bekend voorbeeld daarvan
is de perfin van de P.N.E.M., de voormalige Provinciale
Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij. Rechttoe
rechtaan zogezegd.
Enkele Nederlandse firma’s wilden zich op enigszins
creatieve wijze onderscheiden, ook door middel van hun
perfins.
De Gebr’svan Oerle bedachten zodoende de v te plaatsen
binnen de letter O.

De N. V.Verf-Vernis en Oliefabrieken ‘Veveo’ ging nog een
stapje verder met een sierlijk opgetuigde dubbele V.

De Hollandsche Credietbank bedacht: zoiets kan ik ook:

Waarop de International Harvester Export Company de
sierlijkheid nog iets opvoerde door in de letter H de hoofdletter
I op te nemen, en deze te omcirkelen met een grote C.

Vervolgens slaagde de Texas Oil Company (Texaco) er in zijn
oorspronkelijke logo te transformeren tot een originele perfin.

In het geval van Matrassenfabriek Auping Deventer
moet je goed kijken om de bijna abstracte letters
A en D terug te vinden.

Enkele firma’s gebruikten vrijelijk hun fantasie en zagen er van af om letters te
gebruiken. Ze kozen voor een symbolische voorstelling
orstelling om hun bedrijf te
karakteriseren.
Zo koos N. V. Blankenheijm&Nolet’s Distilleerderij voor de
afbeelding van een retort, een elementair attribuut bij het
distillatieproces.

De gebruiker van deze perfin in de vorm van een anker is
onbekend. Maar hij is te mooi om hier niet te laten zien.

De mooiste in deze reeks van Nederlandse perfins heb ik
voor het laatst bewaard: de molen van de Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek.

e perfin die ons lid Hans van Nunen
Aanleiding voor dit verhaaltje is een Duitse
liet zien: hamer en houweel, traditionele symbolen van de mijnbouw.
K. B. Bergwerksverwaltung München gebruikte deze perfin vanaf mei 1917.
Hij is hier gebruikt in een Beierse Dienstmarke van 15 Pf.

Hans van Nunen is, zoals meerdere leden van onze vereniging, een gedreven
verzamelaar van perfins. De bovenstaande afbeeldingen van de Nederlandse
perfins zijn ontleend aan de Catalogus van de Perfins van Nederland en OR
e
3 Editie, een uitgave van de Perfin Club Nederland.
H.v.W.

