
Weer twee bedrijven bekend, één gebruiker gecorrige erd en 12 nieuwe 
medegebruikers 
 
(Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 102, september 2012) 
 
In februari hebt u een DVD ontvangen met daarop het jubileumboek met veel afbeeldingen van 
poststukken met Nederlandse perfins. Daarin staan een aantal poststukken afgebeeld die 
aanvullingen voor de catalogus geven. 
Tijdens het samenstellen van het jubileumboek had ik al gezien dat er nieuwe bedrijven op de 
getoonde poststukken voorkwamen. Op dat moment ontbrak mij de tijd dit uit te zoeken. Dat heb 
ik afgelopen periode gedaan en het resultaat is dat we bij twee perfins de gebruiker kunnen 
vermelden, dat we bij één perfin de gebruiker kunnen corrigeren en dat we bij 12 perfins een 
nieuwe medegebruiker kunnen vermelden. Hierbij heb ik de kleinere naamsverschillen 
buiten beschouwing gelaten. (met of zonder NV, in een andere taal, andere productopsomming of 
afkortingen) 
De twee perfins waarvan de gebruiker vanaf nu niet meer onbekend is zijn JAS en MN 2. 
Hieronder ziet u een briefkaart met de perfin JAS in nr. 55. 
 

 
 
Deze briefkaart toont aan dat I. Tas Ezn te Amsterdam de gebruiker is. 
Dat is dus hetzelfde bedrijf die ook JTE 1 en JTE 2 gebruikte. 
De gebruiksperiode van JTE 1 is van 1894 t/m 1914. Die van JTE 2 is van 1915 t/m 1942.  
De gebruiksperiode van JAS is volgens de catalogus van 1913 t/m 1915, deze briefkaart heeft 
een afstempeling van 28 april 1915. JAS is dus gebruikt in de overgangsperiode van JTE 1 naar 
JTE 2, met overlappingen. 
 



Hieronder ziet u de briefkaart met perfin MN 2. 
 

 
 
Zoals de briefkaart aangeeft is de gebruiker van deze perfin N.V. L. A. MoII’s A.T.I.M. te 
Nijmegen. 
 
Even zoeken op het internet vertelt ons dat dit een bekend garagebedrijf in Nijmegen was dat na 
de 2e wereldoorlog verhuisd is naar Arnhem. Hieronder enkele stukjes tekst die ik vond. 
 
Begin december presenteerde Anton Janssen in Roelants (Lux.) zijn boek: ‘L.A. Molls ATIM. De 
geschiedenis van een Nijmeegs garagebedrijf.’ Hij werkte 8 jaar aan dit boek. In dit rijk 
geïllustreerde, 420 pagina's tellende boek vertelt Janssen de ongekende bedrijfshistorle van het 
Iegendarische Nijmeegse automobielbedrijf L.A. Molls ATIM. Het boek bevat een leuke 
mengeling van feiten, belevenissen en anekdotes rond de komst en inburgering van het rijwiel en 
de automobiel. 
 
De Dion Bouton, de Ford en Spyker en later Volkswagen waren ware winstmakers. Ook de 
bekende Oscar Leeuw speelt als ‘huisarchitect' een belangrijke rol. Wethouder Henk Beerten 
nam namens de gemeente Nijmegen het boek in ontvangst. 
 
Garage N. V. L.A. Moll's ATIM Velperweg 33-35 (Arnhem) 
De ondernemer L.A. Moll uit Nijmegen kocht kort na de Eerste Wereldoorlog een classicistische 
villa met koetshuis aan de Velperweg in Arnhem. Architect Diehl kreeg de opdracht het pand te 
verbouwen tot een garagebedrijf. De villa werd kantoor met showroom en aan de achterzijde 
werd een groot complex 
van werkplaatsen toegevoegd. Aan de straatzijde voegde Diehl een showroom toe. Een 
bijzonderheid was de verdieping, waardoor het gebouw een soort vitrine voor autos werd. 
Voorbijgangers konden de voertuigen van alle zijden en onder verschillende gezichtshoeken 
bewonderen. De pijlers tussen de grote ruiten waren voorzien van Art Deco-ornament.  
De gebouwen zijn in 1988 gesloopt. 
 



Bij perfin HS staat als gebruiker H. Simons, steenfabriek maar dit was nog nooit bevestigd  
(geen * achter de naam). 
In het jubileumboek staat onderstaande briefkaart afgebeeld en deze toont aan dat de gebruiker 
niet H. Simons maar N.V. “Het Steel", fabriek van mais- en rijstproducten, Roermond is. 
 

 
 
 
Hieronder volgt een opsomming van nieuwe medegebruikers die vanuit het jubiieumboek aan de 
catalogus toegevoegd kunnen worden: 
 
perfin naam bedrijf adres plaats 
    
AJ 2 N.V. Margarine Verkoop Combinatie  Oss 

 
BS 1a Bipharma N.V. Looiersgracht 25 (1951) Amsterdam 

 
BS 1a N.V. Thelopharm Looiersgracht 27 Amsterdam-C 
CL 4 Rijks Instituut voor de Volksgezondheid Sterrenbos 1 Utrecht 
DE 1 N.V. Sunbom Cigarette CY Keulsekade 143 Utrecht 
DT 2 D. van Wijngaarden Spoorstraat 7 Bodegraven 
F N.V. Rotterdamsch Scheepvaart Bedrijf Calandstraat 11 Rotterdam 
GRSM Groninger-Lemmer stoomboot 

maatschappij "Lemmerboot" N.V. 
Eendrachtskade 29 Groningen 

 
HVS Haves, Maandblad der N.V. Ass. Mij. 

"De Oude Zwolsche van 1895" 
(Ongevallenverzekering) 

Laan van Meerdervoort 
7a 

Den Haag 

JE N.V. Stoomlinnenfabrieken J. Elias  Eindhoven 
MN 1 "Nosokomos" Weekblad van de Ned. 

Vereeniging tot bevordering der belan-
gen van verpleegsters en verplegers 

N.Z. Voorburgwal 230-
232 

Amsterdam 
 

RVS Rotterdamsch Ziekenfonds N.V. Westerstraat 3 Rotterdam 
 


