Het verband tussen de perfins P&VG, AJ, VDB, UL en de Duitse perfin JP
(door P. Gommans; ui: Perfinpost nr. 104, februari 2013)

In de Perfinpost 81 van mei 2007 staat een artikel over Prinzen en van Glabbeek.
Nu zijn er toch weer een aantal nieuwe zaken aan het licht gekomen.
In 1902 ging Prinzen en van Glabbeek een joint-venture aan met Anton Jurgens margarinefabrieken
in Oss, deze had namelijk in 1871 voor 60.000 France francs de uitvinding van Hippolyte MègeMouriès gekocht.
De in 1817 als Hippolyte Mège geboren zoon van een onderwijzer voegde later de achternaam
Mouriès van zijn moeder aan zijn naam toe. Deze Fransman kreeg in 1838 een baan in de apotheek
van het Hôtel-Dieu-hospitaal in Parijs en begon daar vanaf 1862 naar aanleiding van een prijsvraag
uitgebreid onderzoek te doen van processen om vetten te bewerken, wat uiteindelijk in 1869 tot het
historisch patent leidde om margarine te maken. Door middel van het mengen van wat rundvet met
magere melk verkreeg hij een stabiel product dat beter was dan de bestaande echte boter, het nog
grotere voordeel van deze ontdekking was dat deze margarine ook een stuk goedkoper was.
Zowel Prinzen en van Glabbeek als Anton Jurgens hadden een perforator zie de perfins P&VG en
A.J.

Ook werden er in Antwerpen en Goch door deze beide firma's dochterondernemingen om margarine
te maken opgericht. En nu blijkt dat bij deze laatste onderneming in het Duitse Goch ze ook gebruik
hebben gemaakt van een perforator met de perfin J.P. Tot nu toe is mij niet bekend dat er in
Antwerpen ook geperforeerd is. (misschien weet een van onze leden dit)

Ook de familie van den Bergh starten een margarine fabriek op in Oss, maar vanwege de heftige
concurrentie tussen de katholieke familie Jurgens en de joodse familie van den Bergh verhuisde deze
laatste in 1891 naar Rotterdam. Ook daar werd weer een boterfabriek opgestart en ook dit bedrijf
perforeerde haar frankeerzegels met de perfin VDB.

In 1927 gingen Jurgens en van den Bergh op in de Margarine Unie, dat in 1929 leiden tot het
oprichten van Unilever, en ook deze laatste heeft een perfin in gebruikt gehad namelijk de UL, zie blz.
308 van de catalogus en de perfinpost 92 van febr. 2010.

Mooi dat al deze firma’s met elkaar verbonden zijn, maar nog mooier is het dat ze ook allemaal hun
post hebben verstuurd met geperforeerde zegels.

