De perfins NBV en RBV Tilburg
(Door: Ton van Schijndel; uit: Perfinpost nr. 138, december 2021)

De vestigingen van de NBV en RBV Tilburg zijn voortgekomen uit de
1)
Rotterdamsche Bankvereeniging (Rabover). Na 1910 volgde een periode
van uitbreiding. In april 1911 fuseerden de RB en de Deposito- en
Administratie Bank in Rotterdam (1900) tot de Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver). De Robaver groeide door overnames van diverse banken in
enkele jaren méér dan in de eerste vijftig jaar van haar bestaan en werd een
van Nederlands grootste banken. Deze stappen van de Robaver gelden als
het begin van de concentratie en concernvorming van de algemene banken in
Nederland.
De nieuwe filialen van de bank werden vanaf 1916 grotendeels verworven
door overnames van kleine bankiers. Deze bedrijven werden ondergebracht in
de Nationale Bankvereeniging in Utrecht (Nato) of in de Zuid-Nederlandsche
Handelsbank in Tilburg (Zuidbank), beide meerderheidsparticipaties van de
Robaver.
Een overmatig optimisme, gebaseerd op de hausse na de Eerste Wereldoorlog die omsloeg in een neergang door de economische crisis in Duitsland,
leidde in de jaren 1922-1925 tot een algemene bankencrisis. De Robaver was
een van de meest opvallende slachtoffers. Minister van Financiën Colijn gaf in
1924 persoonlijk opdracht aan de Nederlandsche Bank te hulp te schieten.
Rond 1927 was de crisis bezworen.
Zuid-Nederlandsche Handelsbank (Zuidbank)
Vóór 1922 was er inTilburg een vestiging van de Robaver, die opereerde
onder de naam Zuid-Nederlandse Handelsbank of Zuidbank. (zie advertenties
uit 1914 en 1919)

Afb. 1: Advertentie van de Zuid-Nederlandsche Handelsbank in okt. 1914

2)

Afb 2: Advertentie van de ZuidNederlandsche Handelsbank in
2)
oktober 1919

In 1923 werd de bank verbouwd en uitgebreid, waarna de naam veranderde in
Nationale Bank Vereeniging (NBV) Tilburg. (zie artikel NTC 7-12-1923)

Afb. 3: Artikeltje over uitbreiding
van het bankgebouw in de Nieuwe
2)
Tilburgsche Courant, 26-12-1923

NBV en RBV Tilburg
De NBV voerde een eigen beeldmerk, dat bijv. op kwitanties en enveloppen
van de bank terugkwam (zie afbeelding 4)

Afb. 4: kwitantie van de NBV Tilburg van feb. 1925
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Het kantoor van de NBV Tilburg en later ook de RBV Tilburg was gevestigd
aan de Spoorlaan 80, later omgenummerd naar 110 (zie afbeelding 5, een
foto van het oude gebouw, dat helaas niet meer bestaat).

Afb. 5: het gebouw van de NBV en later RBV aan de Spoorlaan in 1934

3)

De bank verhuisde in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar wat nu de
Heuvelring heet.

Afb. 6: de perfin NBV Tilburg

4)

De perfin NBV Tilburg werd van 1922 tot 1935 gebruikt. Onder de NBV Tilburg
vielen nogal wat kantoren in de regio: Tilburg, Dongen, Gilze, Loon op Zand,
Oirschot, Oisterwijk, Rijen, Waalwijk en Waspik. Afstempelingen van de perfin
NBV Tilburg met een van die plaatsnamen is dus mogelijk. Vanaf 1932 werd
een aantal gaatjes niet meer goed geponst (zie afbeelding 6).

De perfin RBV Tilburg van de Rotterdamsche Bankvereeniging NV werd
gebruikt in de periode 1936-1957 (zie afbeelding 7).
Dezelfde kantoren vielen onder de RBV Tilburg als onder de NBV Tilburg.

Afb. 7: de perfin RBV Tilburg

4)

Veel van de bovenste rijen gaatjes van deze perfin vielen in de loop van de tijd
weg (zie afbeelding 8). Na 1952 zie je toch ook weer volledige perfins.

Afb. 8: voorbeelden van het wegvallen van rijen gaatjes.
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Afb. 9: poststuk met RBV-perfin gedateerd 17-05-1955. ‘Rotterdamsche
5)
Bankvereeniging’ was inmiddels ‘Rotterdamsche Bank NV’ geworden.

Waar vroeger het bankgebouw van NBV en RBV Tilburg stond, staat nu een
ander pand, waarin tegenwoordig het Juridisch Loket is ondergebracht.
Afb. 10: pand aan de Spoorlaan, waarin nu
6)
het Juridisch Loket is gehuisvest

Bronnen:
1) Dit artikel is gebaseerd op informatie gevonden
op nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdamsche_Bank
2) Advertentie gevonden op www.delpher.nl
3) Uit de Beeldbank van het Regionaal Archief
Tilburg
4) Perfins uit eigen collectie
5) Poststuk gevonden op de Jubileum cd-rom van de PCN uit 2012.
6) Foto: Ton van Schijndel, 2020

