De N.B./V. perforatie met leesbaar stempel
(Theo Silkens; uit: Perfinpost nr. 59, november 2001)
Inleiding
Ais men deze titel leest, dan zal men waarschijnlijk denken:
"als het stempel goed leesbaar is, dan weet ik toch onder welke plaats ik dit zegel moet opbergen".
Uit dit artikel zal echter blijken, dat dit in vele gevallen niet opgaat.
Afwijkende stempels/kantoren
In 'n veiling kocht ik onlangs een los kavel met een N.B./V.-perforatie met de extra vermelding
"onbekend in Verhoeven", zegel 61 met duidelijk leesbaar stempel: HULST; dit bleek echter
later TERNEUZEN te moeten zijn.
Daar ik vanaf het begin van het perfin verzamelen alle afwijkende plaatsen apart heb gezet heb ik
toen ook de N.B./V.-perforaties aan een nader onderzoek onderworpen. Dit leverde het volgende
resultaat op:
Veel voorkomende afwijkende plaatsen zijn: Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam. Deze kantoren
hadden geen eigen perfinapparaat. Toch bestaat er een brief van kantoor Amsterdam met een
geperforeerd zegel. Zie afb. 1

Afbeelding 1: Brief kantoor Amsterdam met perfin NB/V
Het zegel bleek echter afkomstig te zijn van het kantoor Amersfoort.
Afb. 2 toont een brief afkomstig van kantoor Amsterdam, waarbij de zegel niet is geperforeerd.
Het komt regelmatig voor, dat men plaatsnamen, die niet duidelijk leesbaar zijn, of waarvan slechts
een fragment leesbaar is verward met ander plaatsen.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. plaatsnamen eindigend op ....ingen, waarbij Groningen, Harlingen of
Vlissingen door elkaar worden gehaald. Andere voorbeelden hiervan zijn: Helmond en Roermond en
Veenendaal, Roosendaal, Stadskanaal.
Tilburg, Oostburg en Middelburg geven ook vaak verwarring.

Afbeelding 2: Brief kantoor Amsterdam. Zegel niet geperforeerd.
In mijn verzameling losse zegels vond ik de volgende afwijkingen. Ik vermeld dus geen
afstempelingen van correspondentschappen en kantoren, die ergens een zittingsdag
hielden, dus alleen officiële N.B./V. kantoren.
Kantoor

cat.nr.

Afwijkend stempel

Dordrecht
Eindhoven
Haarlem
Heerlen
Helmond
's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Leiden
Rhenen
Roosendaal
Sittard
Terneuzen
Tiel
Uithoorn
Veendam
Velp ( Gld. )
Venlo
Wildervank
Winschoten
Zutphen

172B
178A
175B
178A en 187A
117
178A
177B
411
81
254
178A
61
187A
381
358 en 465
520
178A
124H
158
178A

Enschede
's-Hertogenbosch
IJmuiden
Sittard
Eindhoven
Tilburg
Arnhem
Katwijk a/Zee
Tiel
's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Hulst
Utrecht
Bodegraven
Widervank
Geleen (Corr. Sittard )
's-Hertogenbosch
Veendam
Dordrecht
Deventer

Ook Utrecht 3 komt voor met een andere plaatsnaamafstempeling, nl. 178A met Alphen a/d Rijn en
178A met Zeist.
In mijn lijstje komt ook voor Veendam met afstempeling Wildervank en Wildervank met stempel
Veendam. Ik vermoed, dat het kantoor Wildervank een tekort had aan enveloppen en
een voorraadje geleend heeft van kantoor Wildervank ( zie afb. 3 ).

Afb. 3 Brief kantoor Wildervank gebruikt in Veendam.

Afb. 4 Brief kantoor Wildervank met perfin van kantoor Veendam
Afb. 4 toont een brief van kantoor Wildervank met perfin van kantoor Veendam. Vermoedelijk is men
vergeten op de enveloppe de naam Wildervank door te halen en te veranderen in Veendam.

Tot slot afb. 5 met een brief van kantoor Zeist met duidelijk stempel Utrecht.

Afb. 5. Brief kantoor Zeist met afstempeling Utrecht.
Conclusie
De leesbare stempels op perfins van de N.B./V. corresponderen niet altijd met de plaatsen, waarin de
betreffende kantoren van de Rotterdamsche Bankvereniging N.V. waren gevestigd. Ieder zegel dient
aan de hand van de herkenbare afwijkingen zoals omschreven bij de afzonderlijke perfins van de
N.B./V. in de cat. van Jan Verhoeven te worden gecontroleerd.

