Van R.H. naar H.B.
(W.J.P. Loomans; uit: Perfinpost nr. 65, mei 2003)
Inderdaad van R.H. naar H.B. en eindigen op de Teteringsedijk in Breda.
We doorlopen via de filatelie een korte geschiedenis middels twee perfins ( postzegels met firmainitialen ).
Te beginnen in 1885 richtten de heren Henckel en Zeiler in Lenzburg/Zwitserland een
conservenfabriek op.
Toen zeer korte tijd daarna de heer Zeiler overleed, trad dhr. Roth als firmant toe. Zo ontstond de
combinatie Henckel & Roth en de naam HERO was geboren.
De fabriek HERO AG Lenzburg frankeerde met geperforeerde zegels in de periode 1908 tot 1925.
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Tijdens WO 1 ontstond een aansluiting met de in 1872 opgerichte conservenfabriek in Frauenfeld/ CH.
Aangezien Zwitserland en Nederland tijdens die oorlog neutraai bleven en de Bredase firma A. G. T.
Jansen & Zn reeds voordien zakelijke contacten in de groente en fruit exporthandel met het
Zwitserse Hero onderhielden, werd uit deze contacten op 22 juli 1914 de N.V. Hero Conserven Breda
opgericht. Directeur werd R. A. M. J. J. 7ansen.
Dit Hero-bedrijf werd gevestigd in de nu nog bestaande Jansen's gebouwen aan de Academiesingel 9
te Breda.
Naast deze dochter in Breda ontstonden in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Brazilië
ondernemingen; landen alwaar de fruitsoorten door klimatologische omstandigheden het beste tot
volle rijpheid en kwaliteit konden komen.
De zaken ontwikkelden zich voorspoedig in Breda en zo kwam in 1920 behoefte aan een grotere
nieuwe fabriek, gebouwd aan de Teteringsedijk.
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In de periode 1921-1925 frankeerde HERO-BREDA met de perforatie H.B. in de zegels NVPH 63, 76,
81, 121G, 124F, 153 en 155.
Menig Bredanaar en zeker in den lande zullen zich velen herinneren hoe in 1932, zeer succesvol, de
vruchtendrankproductie van start ging. Hero-Perl werd direct een landelijk begrip.

Afb. Perfin H.B. ( Hero-Breda )
Waar de naam Hero vandaan kwam en hoe deze ontstond weten maar zeer weinigen, doch de
Perfinpostlezers kennen nu de combinatie Henckel & Roth = HERO.
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