
NBV Nader Bekeken 

(Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 115, november 2015) 

 

In 2005 en 6 maakte ik deel uit van de commissie die de tentoonstelling Fila-Ede 2006 organiseerden. 
Om perfins te propageren was ik op zoek naar een perforator om te kunnen tonen in een 1-kader met 
bol glas. Uiteindelijk vond ik de perforator van NBV Tiel in het archief van ABN-AMRO. Bij mijn bezoek 
aan dit archief in 2005 mocht ik de perforator lenen tot na de tentoonstelling. Ik heb toen ook een 
aantal kopieën van jaarverslagen gemaakt. 

In 2014 heb ik die kopieën nog eens opgepakt om uit te zoeken welke correspondentschappen er 
voorkunnen komen bij zegels met een NBV perfin. Ik kwam er al snel achter dat ik bepaalde informatie 
miste en heb dus opnieuw contact gezocht met het archief. Na een afspraak gemaakt te hebben was 
ik van harte welkom. 
Bij mijn tweede bezoek bleek tot mijn verrassing sinds kort een tweede perforator aanwezig te zijn. De 
tweede was van de plaats Apeldoorn. 

 
 

 

Tiel nr.64 

Bij het goed bekijken van deze machines blijken beide machines een soort volgnummer te hebben: 
Apeldoorn heeft nr. 4, die van Tiel nr. 64. 
Het lijkt er op dat de directie van de Nationale Bank Vereniging in 1922 een groot aantal perforatoren 
heeft besteld die genummerd waren en die ongeveer in alfabetische volgorde van de plaatsnamen 
heeft uitgegeven. Als ik de bekende plaatsen vanaf Alkmaar nummer dan krijgt Apeldoorn nr. 5 en Tiel 
nummer 74. 



Bij dit bezoek heb ik alle jaarverslagen vanaf 1921 t/m 1963 gekopieerd. 
Op basis daarvan heb ik een lijst samengesteld van alle kantoren, correspondentschappen, zitdagen 
en geldwisselkantoren in de loop van die jaren. Daar is onderstaand overzicht van alle kantoren van 
gemaakt waarbij per kantoor binnen de jaren 1921 en 1963 is aangegeven in welke jaren die plaats 
een kantoor (met NBV en/of RBV) was en welke plaatsen een correspondentschap (c..-..), een zitdag 
(z..-..) of een geldwisselkantoor (g..-..) waren. Kantoren die geen omliggende plaatsen van diensten 
voorzag zijn NIET in de lijst opgenomen. De plaatsen die vet afgedrukt zijn worden in de catalogus al 
vermeld als correspondentschap. 
En ook een zoeklijst van alle plaatsnamen die als correspondentschap, zitdag of geldwisselkantoor 
voorkwamen onder welk kantoor. 

NBV-kantoren met betrokken plaatsen. 

Alkmaar (21-63):  Bergen (nh) (c59-63), Broek op Langedijk (c59-63),  
Castricum (c63), Heer Hugowaard (z23), Heiloo (c60-63), 
Winkel (z24) 

Almelo (21-63): Vroomshoop (c60-63, z46-59) 

Alphen a/d Rijn (21-63):   Roelof Arendsveen (z23-63) 

Amersfoort (21-63):   Baarn (c24-27), Soest (c24-27) 

Apeldoorn (21-63):   Epe (c44-63) 

Appingedam (21-63):   Delfzijl (z56-57) 

 
Arnhem (21-63):   Huissen (c27-35, z36), Kesteren (c31-52), Lobith (c48-63),              
              Oosterbeek (c24-45, z22-23), Velp (Gld) (c24-33),  
       Zevenaar (c55-63) 

Assen (21-63):    Beilen (z27), Gieten (z46-63), Smilde (z46-63),  
        Zuidlaren (c61-63) 

Baarn (28-63):    Soest (c28-30, c47-60) 

Bergen op Zoom (21-63):  Ierseke (c31-63, z22-30), Ossendrecht (z23-63) 

Bodegraven (21-63):   Nieuwkoop (z50-63) 

Borculo (21-63):   Neede (z29-45) 

Breda (21-63):    Geertruidenberg (c36-63, z30-35), Made (c23-63),  
        Oosterhout (c52-63), Raamsdonkveer (c27-32) 

Brielle (21-63):    Hellevoetsluis (c58-63, z22-41), Rozenburg (z23-31),  
       Spijkenisse (z22-58), Nieuw-Helvoet (z43-61),  
       Zuidlaren (z43-50) 

Den Burg (Texel) (21-63):  Oude Schild (z49-52), De Koog (Texel) (c59-63) 

Coevorden (21-63):   Dedemsvaart (c22-31, z32-35), Hardenberg (c25) 

Culemborg (21-63):   Vianen (c57-63, z22-56), Vreeswijk (z22-23) 

Delft (21-63):    Pijnacker (z46-56) 



Deventer (21-63):   Twello (c57-63) 

Doetinchem (21-63): Dinxperlo (c22-37, z38-63), Gendringen (g53-63),  
Heerenberg (z59-63, g52-58), Terborg (c48-63, z22-47), 
Varsseveld (z48-63) 

Dokkum (21-63):   Kollum (z22-63), Zwaagwesteinde (c61-63) 

Dordrecht (21-63):   Zwijndrecht (z22-32) 

Drachten (21-63):   Surhuisterveen (c46-63) 

Ede (21-63):    Bennekom (z22-24) 

Eindhoven (21-63):   Aalst (nb) (c59-63), Best (c63, z23-62), Bladel (c63),  
        Geldrop (c47-63), Valkenswaard (c47-53, z22-46) 

Emmen (21-63):   Exlo (z22), Klazienaveen (c47-63, z22),        
     Nieuw-Amsterdam (c24-39, c55-63), Ter Apel (c23-25),         
       Zwartemeer (g56-63) 

Enschede (21-63):   Oldenzaal (22-24) 

Geldermalsen (21-63):   Leerdam (c22-23, c46-63, z24-45) 

Goes (21-63):    Kortgene (c22-63), Krabbedijk (z46-63), Kruiningen (c62-63),  
       Wissekerke (z35-63) 

Gorinchem (21-63):   Almkerk (z46-53), Dussen (z55-63), Meerkerk (z49-62),   
       Nieuwendijk (z47-63), Werkendam (c58-63, z22-57),  
       Wijk (z46-47) 

Gouda (21-63):    Nieuwerkerk a/d IJssel (c57-63), Waddinxveen (c46-63) 

Groenlo (21-63):   Aalten (z22-25), Eibergen (c46-63), Lichtenvoorde (c22), 
       Winterswijk (c24-28, z22-23) 

Groningen (21-63):   Haren (c50-62) 

Haarlem (21-63):   Bloemendaal (c46-63), Hillegom (c24-60, z22-23) 

Harlingen (21-63):   Vlieland (g61-63), West-Terschelling (c61-63) 

Heerenveen (21-63): Gorredijk (c25-63, z22-23), Joure (c22-63),  
Oosterwolde (c49-63, z22-48), Wolvega (c25-63, z22-24) 

Heerlen (21-63):   Brunssum (c49-63), Hoensbroek (c24-63),  
       Kerkrade (c23-63, z22), Valkenburg (c23-32) 

Helmond (21-63):   Deurne (z24-25), Someren (c60-63) 

's-Hertogenbosch (21-63): Boxtel (c28-63, z23-27), Heeswijk-Dinther (c47-51, z52-53),  
Oss (c29-63), Schijndel (c23-63), Sint Oedenrode  
(c23, z47-63), Vught (c47-63) 

Hoogeveen (21-63):   Dedemsvaart (z47-63) 

Hoogezand (21-63):   Schildwolde (z22-63) 



Hoorn (21-63):    Medemblik (z27-28), Twisk (z23) 

Hulst (21, 48-63):   Axel (c48-63), Kloosterzande (z48-53), Koewacht (z48-63) 

Leens (22-63):    Eenrum (z22-63), Pieterburen (z22) 

Leiden (21-63):    Noordwijk (c25~63), Sassenheim (c49-60) 

Lochem (21-63):   Laren (z45-52), Neede (c46-48, c51-63, z23-28, z49-50),  
       Ruurlo (c24, z25-63) 

Maastricht (21-63):  Eijsden (c29-63), Gulpen (c60-63, z56-59),Meerssen (c24-63), 
     Vaals (c47-63) 

Meppel (21-63):    Steenwijk (c58-63) 

Middelharnis (21-63):   Dirksland (z22-63), Ooltgensplaat (z61-63), Ouddorp (c55-63,  
                                                                z22-31), Oude Tonge (z22-63), 63), Sommeldijk (z22-43),  
     Stellendam (c63) 

Nijkerk (37-63):    Bunschoten/Spakenburg (c31-35, c47-63), Elburg (c56-63),  
       Ermelo (45-54), Harderwijk (c49-54), Hoevelaken (c62-63),  
      Lelystad (z53-63), Nunspeet (c51-63), Putten (c50-63),  
     Voorthuizen (c59-63) 

 
Nijmegen (21-63):   Beneden-Leeuwen (c58-63, z49-57), Boxmeer (z25),  
       Dodewaard (z63), Druten (c47-63), Zetten (c22-63) 

Oostbrug (21-63):   Aardenbrug (z33-63), IJzendijke (z22-63) 

Oud-Beijerland (21-63):   Strijen (c54-63) 

Purmerend (21-36):   Landsmeer (z27-31) 

Rhenen (24-63):   Kesteren (c53-63) 

Ridderkerk (21-63):   Barendrecht (c50-63, z47-49), Hendrik Ido Ambacht (c52-63),  
       Krimpen a/d IJssel (c54-56), IJsselmonde (c57-63) 

Roermond (39-63):   Heythuysen (c61-63), Maasbracht (c43-63), Reuver (z49-52),  
     Swalmen (z46-63), Weert (c47-63), Wessem (c47-51, z46,  
       z52) 

Roosendaal (21-63): Fijnaart (z22-63), Oudenbosch (c61-63, z22-60),  
Zevenbergen (c39-63, z22-38), Zundert (z23-59) 

Schagen (21-63):   Hippollthushoef (c22-63), Middenmeer (z46-63),  
      Den Oever (z56-63)  
 
Schoonhoven (21-63):   Lekkerkerk (c29-36, z27-28, z47~56), Nieuw-Lekkerkerk  
      (c31-36), IJsselstein (c59-63) 

Sittard (21-63):    Berg a/d Maas (g58-63), Born (c54-63), Brunssum (c24, z25), 
                                       Echt (c39-63), GeIeen(-Lutterade) (c33-63, z25-26),  
   Roosteren (g53-56), Schinnen (c60-63), Susterseel-Gangelt  
   (g55-63) 



Sliedrecht (21-63):   Alblasserdam (c22-61), Hardinxveld-Giessendam (c22-63),  
       Papendrecht (c58-63), Neder-Hardinxveld (dus niet) 

Sneek (21-63):    Balk (z47-63), Lemmer (c34-63) 

Stadskanaal (21-63):   Buinerveen (c60-63), Gasselternijveen (z47-50),  
       Musselkanaal (c22-29, z30-31), Ter Apel (c29-63) 

Steenbergen (21-63):   Dinteloord (c22-63) 

Terneuzen (21-63):  Axel (z23-47), Hult (c24-47, z22-23), Kloosterzande (z46-47), 
Koewacht (z46-47), Sas van Gent (c58-63), Sluiskil (c59-63) 

Tholen (21-63):    Oud-Vossemeer (c63, z22-62), Sint Annaland (z22-63),  
       Sint Maartensdijk (z22-63) 

Tiel (21-63):    Druten (z22-46), Rhenen (z22-23) 

Tilburg (21-63):    Dongen (z24, c25-62), Gilze (c25-63), LoonopZand (c61-63),  
       Oirschot (c58-63, z27-57), Oisterwijk (c23-63), Rijen (c23-63),  
       Waalwijk (c32-56), Waspik (c26), Baarle Nassau (dus niet) 

Uithoorn (21-63):   Amstelveen (z24-27), Mijdrecht (c62-63, z22-39), Vinkeveen  
       (z22-23) 

Utrecht 2 (21-63):   Abcoude (z24-27), Maarssen (c25-27), Vleuten-De Meern  
     (c59-63) 

Veenendaal (21-63):   Amerongen (c22-63), Scherpenzeel (c22-63), Woudenberg  
       (c22-38, z59-63) 

Venlo (21-63):    Tegelen (dus niet), Venray (c48-53) 

Vlissingen (21-63):   Aardenburg (c22-32) 

Winschoten (21-63):   Bellingwolde (z49-61), Nieuwolde (z46-47), Oude Pekela  
       (z58-63), Ter Apel (c44), Vlagwedde (c57-63, z46-56) 

Winterswijk (29-63):   Kotten (g55-63) 

Woerden (21-63):   Montfoort (z23-33) 

 

Wordt vervolgd 

 

 

 

 

 

 


