Nieuw hoofdkantoor SHV bestaat één jaar
(door Rob Slim; uit Perfinpost nr. 77, mei 2006)
De onlangs overleden Frits Fentener van Vlissingen ( 72 jaar) heeft evenals zijn broer Paul, die in
februari 2006 aangaf nog enkele weken te leven te hebben, de nieuwe behuizing van het
hoofdkantoor van de SHV aan de Utrechtse Rijnkade nog kunnen bewonderen.
Beide broers hadden geen actieve functie meer bij de SHV. Alleen de derde broer, John, zit nog in de
raad van commissarissen. Frits was daar in 2004 al uitgestapt. Paul legde vorig jaar zijn
voorzitterschap neer. Annemieke, de dochter van Frits, nam die taak over.
Ooit werkten vierhonderd mensen in het pand, nu door decentralisatie nog maar zestig. De SHV heeft
overwogen te verhuizen. Maar nostalgie won, de onderneming is geboren en getogen in Utrecht.

De tegeltableaus uit de jaren twintig verwijzen naar de geschiedenis en de vestigingsplaatsen (ooit
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam) van de SHV.
Het vooruitzicht, dat het water in de singel voor de deur terugkomt, gaf het laatste zetje. De
Steenkolen HandelsVereniging zit sinds 1913 aan de Rijnkade. Eerst in de villa van topman Van
Beuningen. Een ideale plek bij het spoor. Het huidige pand is van 1960. De vleugel aan de Rijnkade is
in 1973 doorgekopieerd; er was ruimte, omdat de oude (kantoor)villa werd gesloopt. Het SHV kantoor
is wederopbouw-architectuur: geen bakstenen meer, maar nieuw materiaal.
De drie taferelen op de gevel van het gebouw, ontworpen door de beeldhouwer Pieter D'Hont,
verbeelden de historie van het familiebedrijf SHV. Het bovenste symboliseert de verbinding tussen
vroeger (een mythologische figuur uit de Oudheid) en nu (het Atomium). Het middelste geeft een
rijnaak weer en staat voor transport over water; het onderste stelt een mijnwerker met een
pneumatische boor voor.
De SHV is ontstaan in 1896 uit een fusie van kolenhandelsbedrijven, waarvan sommige al in de
achttiende eeuw bestonden.
De SHV handelt in vloeibaar gas (SHV Gas), consumptiegoederen (Makro), grondstoffen (Recycling),
produceert olie en gas (Dyas) en verstrekt kapitaal (NPM Capital). De SHV behoort tot de grotere
familiebedrijven in Nederland.

In de catalogus van de Perfins van Nederland en OG van Jan L. Verhoeven staan drie afbeeldingen
van perfins met de initialen SHV. (zie afbeeldingen)

Van de SHV 2 en SHV 3 is bekend, dat beide gebruikt zijn in Utrecht. Van SHV 1, die overigens
evenals SHV 2 zeer schaars te noemen zijn is geen plaats van gebruik bekend. Het is aannemelijk,
dat zowel SHV 2 als SHV 3 zijn gebruikt door de Steenkolen Handels-Vereniging te Utrecht. Een hard
bewijs hiervoor kan alleen worden geleverd door een poststuk voorzien van de naam van de
betreffende firma met de daarbij behorende perfin.
Mocht dit bewijs ooit geleverd worden, dan is tevens het juiste adres bekend: Rijnkade.

