NBV Nader bekeken (3)
(Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 117, april 2016)

De kopieën van de jaarverslagen gaven nog meer antwoorden. In deze verslagen stonden de namen
van directeuren en procuratiehouders van de kantoren. Dit geeft de mogelijkheid om poststukken die
niet van een NBV-kantoor komen toch aan een kantoor te “koppelen", eigenlijk gaat het hier dan om
privégebruik.

Het eerste voorbeeld is een brief gefrankeerd met een 178B met perﬁn NBV Brielle. De afzender is
Dhr. D. Lankhorst, secretaris der Centrale Landbouw Onderlinge. Een deel van het jaarverslag van
1935 geeft aan dat Dhr. D. Lankhorst ook onderdirecteur was van NBV-kantoor Den Briel. De onderdirecteur gebruikte dus postzegels van zijn kantoor voor zijn nevenfunctie.
Het tweede voorbeeld is een ansichtkaart verzonden vanuit Bodegraven naar Gouda en gefrankeerd
met een 461 met perﬁn NBV Bodegraven. De afzender is Fieke Binnendijk.

Het jaarverslag van 1949 geeft aan dat Dhr A. Binnendijk algemene procuratiehouder was. Blijkbaar
waren er in huize Binnendijk postzegels van kantoor zodat een gezinslid deze zegel kon gebruiken
voor privégebruik.

Hierboven ziet u twee brieven gefrankeerd met zegels met de perﬁn NBV-Ede en afkomstig van het
secretariaat van de Rotary Club Ede. In het jaarverslag van 1949 komen, zoals u kunt zien, de namen
J.A.L. Dijkstra en A.T.F. Albers voor.
Na enig zoeken naar de juiste ingang kreeg ik van het huidige secretariaat van de Rotary Club Ede het
volgende antwoord:
"In ons archief heb ik inmiddels nagekeken of de heren J.A.L. Dijkstra of A.T.F. Albers in 1948-1949 lid
waren van de Rotary Club Ede. De naam A.T.F. Albers trof ik niet aan, de naam J.A.L. Dijkstra
(bankdirecteur) wel.
De heer Dijkstra is lid geweest in de periode 03.10.1947 - 01.01.1975. In het Rotaryjaar 1947-1948
was hij zowel 1e secretaris als penningmeester. In het Rotaryjaar 1949-1949 was hij wederom 1e
secretaris. Daarna is hij in 1958 - 1959 nogmaals 1e secretaris geweest en in 1961 - 1962 was hij
penningmeester."
De directeur gebruikte dus regelmatig zegels van zijn kantoor voor een nevenfunctie.

Nog een voorbeeld. Een briefkaart verzonden door Jhr. L. Huydecoper van Nigtevecht,
penningmeester van de Nederlandsche afdeeling van den Wereldbond der Kerken en gefrankeerd
met 177B met perﬁn NBV Utrecht 3. Het stukje kopie uit het jaarverslag van 1934 toont dat deze
heer ook de directeur was van de kantoren in Utrecht.

Wordt vervolgd.

