Drie verschillende VNR-perfins
(Ton van Schijndel; uit: Perfinpost 101, mei 2012)
In de Catalogus van de perfins van Nederland en OG is als nummer 790 de perfin VNR
opgenomen, gebruikt door de NV Vereenigde Nederlandsche Rubberfabrieken in Heveadorp
(Gld.) in de periode 1911-1935. Al geruime tijd geleden zijn twee andere VNR-perfins opgedoken
afgestempeld in verschillende steden.
Hieronder een beschrijving van de drie verschillende VNR-perfins.
VNR 1

Perfin van de NV Vereenigde Nederlandsche Rubberfabrieken, Heveadorp (Gld.)
In de catalogus van Nederland en OR nr. 790 op pag. 263.
VNR 2

Deze nieuw ontdekte perfin in NVPH-nr. 61 wijkt af van VNR 1 doordat de letters 0,2 mm
korter zijn; de afstand tussen V4 en V6 is groter; de afstand tussen N1 en N2 en tussen
N9 en N10 is kleiner; de R is anders gevormd. Afgestempeld zonder plaatsnaam.
VNR 3

De letters van deze nieuw ontdekte perfin in NVPH-nr. 151 zijn 0,8 mm kleiner dan die van VNR
1 en 0,6 mm dan die van VNR 2. In de afstempeling zijn de letters ....RICHT leesbaar; mogelijk
Maastricht?
De drie varianten zijn opgenomen onder ‘Catalogus/ Nieuwe gegevens’ op de website van de
Perfin Club.

Nog even de drie varianten naast elkaar:

VNR 1

VNR 2

VNR 3

Artikel over VNR-perfins
Jan L. Verhoeven heeft al in Perfinpost nr. 50 van 1999 (!) een artikel aan de afwijkende VNRperfins gewijd, met een oproep voor een oplossing:
“Enige tijd geleden werd me een zeer afwijkende perfin VNR voorgelegd. Na vergelijking met de
perfins in mijn verzameling ontdekte ik daarin ook twee afwijkende perfins VNR. Ik denk
vooralsnog niet dat VNR een meervoudige perforatie is omdat bijna alle exemplaren in mijn
verzameling exact gelijk zijn aan de afbeelding in de catalogus.

Het is ook opvallend dat de afwijkende perfins VNR een ander poststempel dan Heveadorp
hebben. Ik kon Rotterdam en Leeuwarden ontcijferen.
Wie heeft een oplossing?”
De oplossing was er dus na al die jaren nog steeds niet. De afwijkende VNR-perfins zijn
bovendien afgestempeld in verschillende plaatsen: Rotterdam, Leeuwarden en (mogelijk)
Maastricht.
Heeft u VNR-perfins in uw verzameling die afwijken van de VNR-perfin in de catalogus of met
een andere afstempeling dan Heveadorp stuur dan even een mailtje naar
webmaster@perfinclub.nl. Misschien dat we met die informatie toch een stapje verder kunnen
komen met de oplossing van dit raadsel.

Reacties op dit artikel
Reactie 1
Op kranten.nl stond in het Algemeen Handelsblad van 26-06-1921 het volgende bericht. Het
vermeldt o.a de vestiging van een filiaal in Maastricht, zo dat zou de NVR perfin uit Maastricht
kunnen verklaren. Geen vestigingen in Leeuwarden en Rotterdam voor zover ik kan zien.
Hans Kremer
" N.V. Vereenigde Nederlandsche Rubberfabrieken.
In de op 15 Juni 1921 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der N.V.
Vereenigde Nederlandsche Rubberfabrieken te Heveadorp (Gld.) zijn de balans en de winst- en
verliesrekening over het boekjaar 1920 goedgekeurd................... Besloten werd tot oprichting van
twee filialen, te 's-Hertogenbosch en te Maastricht..............."

Reactie 2
Op de website www.rijwiel.net/utrecht trof ik in passage aan waaruit blijkt dat er 8 vestigingen van
VNR (Hevea) in Nederland waren, waaronder Utrecht en Rotterdam:
"Handelshuis W. Rutteman en de Ruma-band
Een Utrechtse grossier die al sinds vele decennia landelijke bekendheid geniet is het
Handelshuis W. Rutteman. Geen fietsen, maar uitsluitend tweewielerbanden – zo is het ooit
begonnen en zo is het anno 2008 nog steeds. Wel is het bedrijf sinds 1992 niet meer in Utrecht
gevestigd maar vlakbij, in Bunnik. Het beginpunt werd gemarkeerd door de vestiging van een
agentschap van de N.V. Vereenigde Nederlandsche Rubberfabrieken (Hevea) in 1921 aan de
Oudegracht 36 in Utrecht door de gebroeders J.C. Rutteman en W. Rutteman. Het was één van
in totaal 8 vestigingen van Hevea in Nederland. In 1925 volgde de verhuizing naar de
Wittevrouwensingel, en eind 1927 vertrok J.C. Rutteman naar Rotterdam om daar de leiding van
het filiaal over te nemen."
Verder vond ik twee afbeeldingen van advertenties waaruit blijkt dat ook in Leeuwarden een NVR
(Hevea)-filiaal gevestigd was.

Daarmee zijn de gemelde afstempelingen Maastricht, Rotterdam en Leeuwarden m.i. verklaard.
Men zal daar waarschijnlijk een eigen perforator gehad hebben, wat de verschillende versies van
VNR verklaart.
Aanvulling
Uit een stuk uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Utrecht blijkt dat er in
februari 1928 VNR-filialen waren in de volgende 8 steden: Amsterdam, Groningen, Rotterdam,
Leeuwarden, Arnhem, Den Bosch, Maastricht en Utrecht.
Het is dus mogelijk dat er in de toekomst VNR-perfins boven water komen met de naam van een
van die steden in de afstempeling.

