
NBV nader bekeken (vervolg) 
 
(Door: Nico van der Lee; uit: Perfinpost nr. 116, januari 2016) 

 
IJmuiden (21-63):  Uitgeest (z46-47) 
Zaaandam (24-63):  Krommenie (c58-63, z26), Purmerend (z37-63) 
Zeist (21-63):   Doorn (c25-44), Driebergen (c24-26, z49-63) 
Zierikzee (21-63):  Brouwershaven (z58-63), Bruinisse (z22-63), Haamstede (c44-63) 
Zutphen (21-63):  Eerbeek (c54-56), Vorden (25-31) 
Zwolle (23-63):   Emmeloord (c48-54), Kampen (c47-50), Zwartsluis (z47-50) 

 
Wat valt op: 
- Zwijndrecht was in 1921 nog een kantoor maar heeft toch geen machine gekregen.  
- Hulst was in 1921 nog kantoor, dit is waarschijnlijk de reden dat dit kantoor in 1922 wel een machine  
  kreeg. Pas in 1948 werd Hulst weer een kantoor. 
- Rhenen werd pas in 1924 kantoor, waarschijnlijk deed dit correspondentschap van Tiel het al goed  
  want het kreeg wel direct in 1922 een machine. 
- Baarn was eerst een correspondentschap van Amersfoort, Soest ook. In 1928 werd Baarn eigen  
  kantoor en nam toen Soest als correspondentschap mee. Het kreeg pas in 1938 een (RBV)    
  perforator.  
- Oldenzaal was tot 1924 correspondentschap van Enschede, daarna werd het een kantoor. Toch  
  kreeg dit kantoor al in 1922 een machine. Blijkbaar raakte deze machine ergens in 1933 in het  
  ongerede en werd in 1939 vervangen door een RBV-machine. 
- Velp kreeg vanaf 1925 een perforator terwijl het pas in 1933 een kantoor werd. 
- Borculo was in 1921 een kantoor en kreeg dus een perforator. Die is weinig gebruikt, na 1928 zijn  
  geen afdrukken bekend. Toch is het zeker t/m 1963 een kantoor geweest. 
- Elst is vanaf 1929 een kantoor maar heeft nooit een perforator gekregen. 
- Hillegom is nooit een kantoor geweest, is altijd een correspondentschap van Haarlem geweest. Toch  
  heeft het van 1940 t/m 1957 een eigen (RBV) perforator gehad. 
- Purmerend kreeg in 1922 een perforator, het was een kantoor t/m 1936. Toch zijn er maar  
  afstempelingen bekend tot in 1929. Al in 1939 ging de perforator naar Roermond die toen kantoor  
  werd. 
- Schagen heeft in 1922 een perforator gekregen, die is gebruikt t/m 1929. In 1933 is deze vervangen  
  voor een RBV perforator. 
- Sneek heeft ln 1922 een perforator gekregen, die is gebruikt t/m 1934. In 1936 is deze vervangen  
  voor een RBV perforator. 
- Tegelen is vanaf 1934 kantoor maar heeft nooit een eigen perforator gekregen, men is de perforator  
  van Venlo blijven gebruiken ondanks dat het nooit een correspondentschap van Venlo geweest is.  
- Tilburg heeft in 1922 een perforator gekregen, die is gebruikt t/m 1935. In 1936 is deze vervangen  
  voor een RBV perforator. 
- Valkenburg was vanaf 1933 een kantoor maar kreeg pas in 1940 (t/m 1945) een RBV perforator. 
- Winterswijk was vanaf 1928 een kantoor en kreeg in 1931 een RBV perforator. 
- 's-Gravenhage, Rijswijk en Amsterdam zijn nooit een kantoor geweest, toch hebben ze een (RBV)  
  perforator gehad, resp. van 35-49, 36-45, 40-43. 's-Gravenhage en Amsterdam zijn mogelijk  
  districtskantoren geweest. Ik kan dit niet onderbouwen op basis van poststukken. 



 

 



 

 



 
 



 

 

Deze tabel heeft mij al direct goed geholpen Bij het determineren van een aantal NBV zegels kwam ik 
twee zegels tegen met een duidelijk stempel van Ter Apel. De tabel vertelde mij dat drie plaatsen in 
aanmerking kwamen, ten eerst Stadskanaal, en verder Emmen en Winschoten. Dat waren de 
kantoren waar Ter Apel een correspondentschap is geweest. En inderdaad, beide patronen kwamen 
geheel overeen met die van Stadskanaal. 
 
Wordt vervolgd 


