Drukwerkrolstempel 1912
Samengesteld door Cees Janssen, Nederlandse Academie voor Filatelie

Inleiding
In 1981 verscheen van de hand van de heer A.H. Bonefaas een catalogus met de titel: “De drukwerkrolstempels van 1912 van Nederland”, uitgave van de Filatelistenvereniging ‘Hilversum en Omstreken’.
Deze catalogus alsmede enkele publicaties van de heer P.C. Korteweg in “De Philatelist”, de summiere
tekst in het boek “De poststempels van Nederland 1676 - 1915” van O.M. Vellinga (stempeltype E) en de
publicatie van Frans Blom in het julinummer 1954 van het Nederlandsch Maandblad Philatelie, waren
aanleiding om de afdrukken van het drukwerkrolstempel 1912 aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Daarbij bleek al snel, dat het tegenwoordig moeilijk is voldoende materiaal in een behoorlijk
‘leesbare’ kwaliteit bij elkaar te krijgen.
Het stempeltype is puur Nederlands, - zo schreef Blom - niet uit het buitenland overgenomen of in het
buitenland vervaardigd. In de Verenigde Staten werd de stempelafdruk op de Nederlandse postzegels
“life saver” genoemd, naar een snoepje dat de vorm had van een reddingsboei.
Het drukwerkrolstempel is voortgekomen uit behoefte bij de werkwijzen behorende bij voorafstempeling
en frankering bij abonnement. Vanaf 1870 kwam voorafstempeling - hoewel niet officieel - al voor en
vanaf 1890 werd dit vrij algemeen toegepast, wel op verschillende manieren.
Het drukwerkrolstempel is beslist ondergewaardeerd ten opzichte van bijvoorbeeld de kleinrond- en de
grootrondstempels uit die tijd.
Met deze samenvatting hoopt de samensteller de stempelverzamelaars op dit stempeltype te attenderen
waardoor de kennis op dit gebied niet verloren gaat.
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Ingebruikneming drukwerkrolstempel 1912
Op 11 mei 1911 verscheen van de Postdienst, dienstorder B 110 (de letter B betekende, dat deze
dienstorder ook aan de brievengaarders, ressorterende onder het betreffende kantoor, moest worden
bekendgemaakt):
“Meermalen worden nieuwsbladen en gedrukte stukken, welke bij abonnement of met postzegels
gefrankeerd per post zijn ontvangen, voorzien van dezelfde strook of band opnieuw ter post bezorgd,
zonder dat het voor de nieuwe verzending verschuldigd port is voldaan.
De aandacht van het personeel wordt op bedoeld misbruik gevestigd, met uitnoodiging om, in voorkomende gevallen, de belanghebbenden op een en ander te wijzen, ten einde een, zooals gebleken is,
veelvuldig voorkomend misbruik te doen ophouden.”
De gevolgen van deze dienstorder waren in mei 1911 nog niet te overzien. Op dat moment had men, om
misbruik vast te stellen, nog houvast aan twee herkenningsmogelijkheden:
de stempeldatum en uuraanduiding die voorkwamen op de adresstrookjes;
de stempeldatum en het aankomst- of bestellerstempel op de adresbandjes.
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Op 11 september 1911 kreeg de Munt te Utrecht - in die tijd een van de stempelmakers van de
Nederlandse Postdienst - de opdracht tot het vervaardigen van een “roterend” naamstempel
voor het postkantoor ’s-Hertogenbosch. Een datum in het stempel werd niet noodzakelijk geacht
(!), alleen een plaatsnaam (kantoornaam).
Met de opdracht aan de Munt te Utrecht werd in feite de mogelijkheid tot controle van misbruik ongedaan
gemaakt omdat in het nieuwe stempel géén datum, noch uuraanduiding voorkwamen!
De volgende motivering voor de aanmaak van het nieuwe type stempel lag daaraan ten grondslag:
“Door enkele uitgevers van op geregelde tijdstippen verschijnende nieuwsbladen worden op sommige
postkantoren vellen met onder elkaar geplaatste gefrankeerde adressen ter stempeling aangeboden.
Ter voorkoming van hinderlijk geraas, veroorzaakt door het stuksgewijze stempelen van de op elk vel
voorkomende frankeerzegels, zal, mede met het oog op de tijdsbesparing, welke daarmede wordt
verkregen, een rolstempel goede diensten kunnen bewijzen.”
Toen het stempel een maand later gereed was, werd het aan het Hoofdbestuur van de Posterijen te Den
Haag toegezonden met de volgende toelichting:
“De inktrol drukt met eigen zwaarte op de stempel. Zij kan gemakkelijk opgeslagen worden en blijft door
een veertje in dien stand staan. Aldus kan door omdraaien van de stempel en door de inktrol over een
inktplaat te rollen, de eerste telkens van nieuwe inkt worden voorzien.
Door beurtelings los- en aanschroeven der beide moeren aan weerszijden van de inktrol, zal bij lang
gebruik kunnen worden voorkomen, dat de lijnen van de stempel telkens op dezelfde plaats de inktrol
raken.
Worden deze moeren verder losgedraaid, dan is op deze wijze de inktrol weg te nemen, bijvoorbeeld om
te worden voorzien van nieuw vilt.”
De vork, waartussen de rol draaide, had aan dezelfde steel nog een tweede vorkje waaraan een rond
inktkussen met behulp van een veer tegen het rolstempel werd aangedrukt. Op deze wijze konden
“ongelimiteerd” lange afdrukken van het rolstempel worden gemaakt, echter, zolang de inktrol nog
voldoende inkt kon afgeven.
Op het stempelgedeelte bevonden zich vijf stempels, ieder met een diameter van 15 mm.
De breedte van de stempelcilinder was 21 mm.
De omtrek van het rolstempel was 105 mm bij een diameter van 33½ mm.
De tussenruimte tussen ieder stempel bedroeg 6 mm.
Over de lengte van de rolstempel liepen vijf ribben, waarvan de beide buitenste doorliepen en de
drie overige werden onderbroken door de cirkelvormige gravure.
De uitboring voor het jaarkarakter bedroeg 5 mm.
De omtrek van het drukwerkrolstempel was dus 105 mm met daarop vijf stempels. Deze stempels gaven
een afdruk van 21 mm waardoor werd bereikt, dat na afdruk van het stempel, mits geheel over de
postzegel uitgerold, altijd de plaatsnaam was te lezen, omdat de hoogte (resp. breedte) van de gewone
frankeerzegels méér bedroeg.
Afbeeldingen van het drukwerkrolstempel
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Foto’s: Museum voor Communicatie (voorheen Het Nederlandse PTT Museum)

Het eerste stempel, voor ’s-Hertogenbosch, bevatte geen jaartal.
De directeur-generaal van de Posterijen keurde het model van het stempel goed.

Alleen moest bij verder gebruik - zo luidde de wens van de directeur-generaal - een verkort jaartal, dat
verwisselbaar was, in het uit te boren blanco hart van het stempel worden aangebracht.
De jaarkarakters waren rond en hadden aan één of twee zijden een afgeplat gedeelte.
Tot het vastzetten van deze kleine jaarkarakters werd een verzonken schroefje (2 mm) gebruikt, dat aan
de zijkant van de rol los- of vastgedraaid werd.
Officieel werd het stempel op 7 maart 1912 § 1 in de “Verzameling van Voorschriften P. & T. dienst No. 8
vastgesteld bij beschikking van de Directeur Generaal P. en T.”, in gebruik genomen. De tekst luidde:
“Voor het onbruikbaar maken van de frankeerzegels, gehecht op ter voor(af)gaande stempeling
aangeboden vellen met adressen van voor het binnenland bestemde nieuwsbladen, kunnen, na
gebleken behoefte, rolstempels in gebruik worden gesteld, waarmede alleen de kantoornaam, het jaartal
en eenige rechte lijnen worden afgedrukt.
De rolstempel mag, behalve tot bovengemeld doel, desgewenscht mede worden gebezigd voor het
onbruikbaar maken van Spaarbankzegels, gehecht op als inlage aangeboden modellen RPS VI (6) en
VIa (6a).
De Directeuren, die verstrekking van zulk een stempel noodig achten, behooren eene aanvraag daartoe,
door tusschenkomst van den Afdeelings-Inspecteur in te zenden.”
Van belang is dus het binnenlands gebruik ten behoeve van nieuwsbladen.
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Losse jaarkarakters van alle op het postkantoor in gebruik zijnde stempels moesten vóór 1 november
van ieder jaar voor het volgende jaar worden aangevraagd. Meestal werd dit tijdig in de wekelijkse
dienstorders in herinnering gebracht. De jaarkarakters van de rolstempels werden slechts éénmaal in de
juiste, nodige hoeveelheid verstrekt. De ingeschroefde kleine cijfertjes raakten echter gemakkelijk verloren, waardoor dan stempelafdrukken zonder jaartal ontstonden. Soms werden de opengevallen plaatsen
in het rolstempel opgevuld met oudere, nog op het kantoor aanwezige jaarkarakters!
In de “Verzameling van Voorschriften” nummer 8 van 1912 werd ook gesproken over de werkwijze met
het rolstempel:
Adresstrookjes met getypografeerd, gelithografeerd, gehectografeerd of met de hand geschreven adres, die van een frankeerzegel voorzien konden worden en in dat geval voor de voorafstempeling (voorgaande stempeling) in aanmerking kwamen;
Adresbandjes of kruisbandjes.
Zowel vellen met adresstrookjes als adresbandjes moesten later van elkaar worden gescheiden, maar
door het ontbreken van duidelijke bepalingen, zoals afmeting van de strookjes of bandjes, zijn verschillende variaties mogelijk.
Voorbeelden zijn:
Adresstrookjes met een hoogte van 25 à 26 mm, dus ongeveer gelijk aan de langste zijde van
de gewone frankeerzegels, die over de vellen werden geplakt en nog tot repen verenigd waren,
dus waar de postzegels bij het opplakken nog aan elkaar vast zaten (stroken van 10 stuks);
Adresstrookjes met een hoogte van meer dan 26 mm, soms van tevoren geperforeerd, maar
waarop de frankeerzegels los geplakt moesten worden;
Adresbandjes in afmetingen van minder dan 40 en meer dan 150 mm hoogte, waarop de
frankeerzegel ook los werd opgeplakt.
Het scheiden van de adresstroken onderling gebeurde in de drukkerij en dat gebeurde ook op verschillende manieren:
Met een perforeermachine;
Met een (gewone) schaar;
Met een boardschaar (een groot kartonmes).
Door deze wijze van scheiden gebeurde het maar al te vaak dat de opgeplakte postzegels aan één of
meer zijden (afknippen, perforeren) werden beschadigd.
In het “Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde” van 1912/13 werden enkele bijzonderheden rond
het drukwerkrolstempel bekend gemaakt:
“Rolstempel. Deze dient alleen tot vernietiging van zegels op de strooken, door de krantendrukkerijen of
door de krantenverzendingskantoren aangeboden in heele vellen en bedrukt met de adressen. De
stempeling heeft vóóraf plaats. Hierdoor wordt vertraging ten postkantore bij de verzending van
nieuwsbladen voorkomen en aan pers en lezers een bepaald grooten dienst bewezen.
Deze stempel zal waarschijnlijk eerst vanaf 1 januari 1912 voor de krantenverzending zijn gebruikt, al
werden de van zegels en adres voorziene banden misschien reeds in December 1911 met dien stempel
vernietigd. De rolstempel wordt met de hand bewogen. Hij is sedert 20 Jan. 1912 o.a. te ’s Hertogenbosch in gebruik.”
Tijdens de oorlog 1914-1918 werden de rolstempels ook gebruikt op niet gefrankeerde adressen aan
militairen.
Pas in 1925 en 1926 kreeg het drukwerkrolstempel aandacht in het buitenland en wel in twee artikelen
van de heer Ehrmann in de “Sammler-Woche” van 17 april 1925 en 15 mei 1926. Daarin werden de
stempelafdrukken gecategoriseerd als “voorafstempelingen” (Vorausentwertungen).
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Kantoren die het rolstempel in gebruik namen:
Kantoornaam:

type:

datum in gebruikname:

’s HERTOGENBOSCH
’s HERTOGENBOSCH
*
ARNHEM )
AMSTERDAM
*
’s GRAVENHAGE )
AMERSFOORT
BREDA
AALSMEER
AALTEN
APELDOORN
ASSEN
BERGEN OP ZOOM
CUIJK
DOESBURG
DOETINCHEM
EINDHOVEN
ENKHUIZEN
GRONINGEN
HAARLEM
HELMOND
TILBURG
GORINCHEM
3
GRONINGEN )
HOOGEVEEN
HULST
LEERDAM
MAASTRICHT
NEUZEN
NIJMEGEN
ROTTERDAM
SCHAGEN
WILDERVANK
ZALTBOMMEL
WIJHE
ALMELO
ALPHEN (ZH.)
BOXMEER
CULEMBORG
DALFSEN
DORDRECHT
ENSCHEDE
GOES
GOUDA
HENGELO
HILVERSUM
HOORN
JOURE
KAMPEN
MEPPEL
NIJKERK
NIJVERDAL
DRUTEN

III
III
I
I
III
I
II
I
II
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
I
II
I
I
I
I
I
II
II
II
II
I
I
I
I
II
II
I
I
II
II
II
II
II
I
II

11 oktober 1911 (zj)
7 januari 1912 (mj)
27 februari 1912
27 maart 1912
20 juni 1912
27 juni 1912
24 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
27 juli 1912
? augustus 1912
3 september 1912
3 september 1912
3 september 1912
3 september 1912
3 september 1912
3 september 1912
3 september 1912
3 september 1912
3 september 1912
3 september 1912
3 september 1912
3 september 1912
11 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
20 september 1912
2 oktober 1912
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EMMEN
LEEUWARDEN
OLDENZAAL
PURMEREND
ROERMOND
ROOSENDAAL
UTRECHT
WAGENINGEN
WINSCHOTEN
WINTERSWIJK
WOERDEN
WORKUM
WIJK BIJ DUURSTEDE
ZUTPHEN
WOLVEGA
GROENLO
MUSSELKANAAL
ALKMAAR
3
AMSTERDAM )
SNEEK
UITHUIZEN
VENLO
STEENBERGEN
WAALWIJK
APPINGEDAM
SANTPOORT (STAT.)
TIEL
KOOGZAANDIJK
ZWOLLE
HEERENVEEN
DRAGTEN
DELFT
LOCHEM
DOKKUM
GRONINGEN
ZUNDERT
ASSEN
BAARN
UTRECHT
2
ARNHEM 3 )
ALPHEN A/D RIJN
SITTARD
LEENS (GN.)
BRIELLE
HEERLEN
HELDER
KERKRADE
MAASSLUIS
HOORN
2
GRONINGEN 1 )
2
GRONINGEN 2 )
AMSTERDAM-ZUID
3
UTRECHT )
’S GRAVENHAGE RPS.
4
’S GRAVENHAGE WO. )
TERNEUZEN

II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
II
I
II
II
II
I
II
I
I
I
I
V
I
V
I
V
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
VII
I
V
I
V
V
V
I
I
V
VI
VI
I
V
I
I
I

9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
9 november 1912
? ? 1913
20 februari 1913
20 februari 1913
20 maart 1913
20 maart 1913
2 april 1913
2 april 1913
10 april 1913
10 april 1913
26 mei 1913
13 juni 1913
9 februari 1914
9 februari 1914
27 februari 1915
27 februari 1915
3 maart 1915
28 juni 1915
28 december 1915
28 december 1915
2 januari 1917
3 februari 1917
3 februari 1917
9 augustus 1917
9 augustus 1917
9 augustus 1917
10 december 1917
2 januari 1918
11 februari 1918
12 maart 1918
19 augustus 1918
19 augustus 1918
20 september 1918
20 september 1918
4 juni 1919
8 juli 1919
25 september 1919
25 september 1919
8 maart 1928
5 februari 1940
15 mei 1941
15 mei 1941
28 juli 1942
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1

Het postkantoor Arnhem en ’s-Gravenhage ontvingen twee drukwerkrolstempels tegelijkertijd.

2

Het nummer achter de kantoornaam had betrekking op het volgnummer van het rolstempel.
Deze rolstempels werden dus op het hoofdkantoor gebruikt en niet op de bijkantoren!

3

Het tweede stempel van Amsterdam, Groningen en Utrecht.

4

’s-Gravenhage Wouwerman Straat, tijdelijk postkantoor in verband met een tentoonstelling
gehouden van maart tot en met september 1941.

)
)
)
)

Het rolstempel AMSTERDAM-ZUID werd in gebruik genomen voor de vernietiging van uitsluitend
spaarbankzegels. Op verzoek werd het stempel evenwel afgedrukt op enveloppen beplakt met postzegels.
In het overzicht in “De Philatelist” van augustus 1927, nummer 20, pagina 150, staat nog het postkantoor
WEERT vermeld. Ook Vellinga maakt hier melding van. Van het postkantoor WEERT zijn echter geen
afdrukken bekend, om de eenvoudige reden, dat nimmer een drukwerkrolstempel aan het postkantoor
Weert is verstrekt.
Net zo min is een afdruk bekend van het drukwerkrolstempel SANTPOORT (STAT.) met het jaarkarakter
’14, dat onder andere is afgebeeld in de catalogus van H.A. Bonefaas (foto van het Nederlandse PTT
Museum te Den Haag. Op deze foto ook een afbeelding van het drukwerkrolstempel ENKHUIZEN met
jaarkarakter ’19).
Verder zijn ooit de kantoren KOLLUM en LEIDEN genoemd, maar afdrukken zijn eveneens niet bekend.
De naam ALPHEN (ZH.) werd op 2 januari 1918 gewijzigd in ALPHEN A/D RIJN (gemeentelijke wijziging
van de naam op 1 januari 1918).
Op 28 juli 1942 werd het rolstempel NEUZEN vervangen door het rolstempel TERNEUZEN (gemeentelijke wijziging van de naam op 1 januari 1942, de naam Terneuzen was in 1903 vervangen door Neuzen
en de oude naam werd nu weer in ere hersteld). Alle stempels van Neuzen, dus ook het nog aanwezige
drukwerkrolstempel, zijn toen in één keer vervangen door stempels met de gewijzigde naam.
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Jaarkarakters
Dienstorder No 319 van 19 december 1912: De door de kantoren ingevolge artikel 840 der V.P.T.
aangevraagde jaarkarakters zijn verzonden.
De directeuren, die in gebreke zijn gebleven de jaarkarakters voor de oud-model dagteekeingstempels
van hun kantoor en van de tot hun ressort behoorende hulppostkantoren, alsmede c.q. voor de
telegraafdagteekeningstempels of voor de in Verz. N°. 8 van 1912 bedoelde rolstempels aan te
vragen, worden uitgenoodigd de betrekkelijke aanvraag ten spoedigste in te zenden.
Dienstorder 80 van 11 maart 1915: In verband met gebleken onjuiste opvattingen omtrent de
verstrekking van jaarkarakters voor rolstempels, wordt medegedeeld, dat deze, evenals jaarkarakters
voor dagteekeningstempels, vóór den 1sten November van elk jaar behooren te worden aangevraagd.
Dienstorder No 582bis van 5 december 1917: Stempels. Aanvraag jaarkarakters. De directeuren,
die in gebreke zijn gebleven de jaarkarakters voor de oud model dagteekeningstempels van hun
kantoor of van de tot hun ressort behoorende bij- of hulpkantoren, alsmede voor de nieuw-model
typenraderstempels en rolstempels aan te vragen, worden uitgenoodigd de betrekkelijke aanvraag
vóór 12 December a.s., in te zenden. Daarbij is nauwkeurig aan te geven voor welke soort stempel de
jaarkarakters moeten dienen.
Gebruikte jaarkarakters

(zj) ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23
Navraag
Eind februari en begin maart 1936 werd door een ambtenaar van de Centrale Werkplaats telefonisch
navraag gedaan over de al dan niet aanwezigheid van drukwerkrolstempels op de postkantoren.
Aantekeningen betreffende de resultaten werden vermeld bij de afdrukken van de stempels in de
stempelboeken. Vele stempels bleken niet meer aanwezig te zijn. Een aantal stempels was nog in
gebruik zonder jaartal.
Typen drukwerkrolstempels

-

Type I:

met één punt

-

Type II:

met drie punten
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-

Type III:

zonder punt

-

Type IV:

halve cirkel

-

Type V:

halve cirkel met één punt

-

Type VI:

met cijfer

-

Type VII:

halve cirkel met cijfer

Deze indeling in typen I tot en met VII is niet geheel logisch te noemen! In feite had het stempeltype voor
’s HERTOGENBOSCH type I moeten zijn omdat dit stempel als eerste werd verstrekt. Toch is dit type III
geworden. Amsterdam zou, omdat het op 27 maart 1912 een drukwerkrolstempel ontving met een punt
in het onderste segment, type II moeten zijn, doch kreeg type I mee. Breda, met drie punten in het
onderste segment, zou dan type III moeten zijn en werd type II.
Tussen 11 september 1911 en 10 april 1913 zijn uitsluitend de typen I, II en III uitgereikt. Vanaf 18 april
1913 werden uitsluitend de typen I, IV, V en VI, aangemaakt door een nieuwe stempelsnijder.
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Maar ook hier had type V eerst IV moeten zijn (eerste stempel: Tiel, 9 februari 1914) en type IV had V
moeten zijn (eerste stempel: Dragten, 28 juni 1915). Arnhem 3 (10 december 1917) zou type VI moeten
zijn en werd type VII terwijl Groningen 1 en 2 (25 september 1919) type VII zouden moeten hebben maar
type VI meekregen.
De afbeeldingen van de bovenstaande tekeningen zijn afkomstig uit de catalogus van de heer Bonefaas
te Hilversum.
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Kantoren die drukwerkrolstempels toegezonden hebben gekregen
Overzicht op alfabetische volgorde van de kantoornaam

AALSMEER

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0001
1912-07-27

Het stempel werd toegezonden op 27 juli 1912. Bij telefonische navraag door een medewerker van de
Centrale Directie der P.T.T. in Den Haag bleek, dat het stempel niet meer aanwezig was.

AALTEN

II

zj

’13

’15 ’16 ’17

DWPK 0002
1912-09-20

Het stempel werd op 20 september 1912 verzonden en terugontvangen op 20 november 1930, waarna
het naar het Postmuseum werd gezonden.
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ALKMAAR

II

zj

’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

DWPK 0003
1913-02-20

Het stempel werd toegezonden op 20 februari 1913.
Uit een ongedateerde aantekening blijkt, dat het stempel niet meer werd gebruikt en dat het is teruggezonden naar de Centrale Magazijndienst te ’s-Gravenhage.

ALMELO

II

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0004
1912-09-20

Het stempel werd verzonden op 20 september 1912 en teruggezonden op 25 februari 1936.

12

ALPHEN (Z.H.)

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18

DWPK 0005
1912-09-20

Het drukwerkrolstempel voor Alphen in Zuid-Holland werd toegezonden op 20 september 1912.
Waarschijnlijk is het stempel in 1919 teruggezonden naar ’s-Gravenhage.

ALPHEN A/D RIJN

I

’18 ’19 ’20

zj

DWPK 0006
1918-01-02
In het stempelboek van ‘De Munt’ zijn vijf afdrukken aangebracht van het drukwerkrolstempel met de
aantekening: afgeleverd 21 december 1917. In de afdruk is het jaartal ’17 opgenomen.

Het stempel werd toegezonden op 2 januari 1918 en op verzoek teruggezonden op 26 februari 1936.

13

AMERSFOORT

I

zj 12

’14 ’15 ’16

DWPK 0007
1912-06-27

Het stempel werd verzonden op 27 juni 1912 en teruggezonden op 25 februari 1936.

AMSTERDAM

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0008
1912-02-27

Het eerste stempel werd verzonden op 27 februari 1912 en na terugontvangst vernietigd in augustus
1935.

vanaf 1926 werd het stempel gebruikt in de pakketpostdienst om de op pakketkaarten geplakte
frankeerzegels te stempelen. Hierbij werd geen jaarkarakter gebruik.

14

1913-02-20

Het tweede stempel werd toegezonden op 20 februari 1913 en eveneens na terugontvangst vernietigd in
augustus 1935.
AMSTERDAM-ZUID

I

zj

DWPK 0009
1928-03-08
In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk opgenomen met de afleverdatum 8 maart 1928.

De verstrekkingsdatum in het stempelboek van het Museum voor Communicatie is 9 maart 1928.
Volgens een aantekening, gemaakt op 16 maart 1936, was het stempel in gebruik ter vernietiging van
spaarbankzegels. Het stempel werd terugontvangen in mei 1957.
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1928 werd de volgende melding
opgenomen: Op dit nieuwe, sedert 1 Mei 1928 geopende kantoor is een drukwerkrolstempel zonder
jaartal in gebruik genomen, die van de meeste postkantoren sinds lang verdwenen was.

15

APELDOORN

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

DWPK 0010
1912-07-27

Het stempel werd verzonden op 27 juli 1912.

APPINGEDAM

I

zj

’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0011
1913-06-13

Het stempel werd toegezonden op 13 juni 1913 en terugontvangen op 2 maart 1936.

16

ARNHEM

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0012
1912-07-27

De twee stempels werd verzonden op 27 juli 1912.
Uit navraag op 2 maart 1936 bleek, dat beide stempels niet meer aanwezig waren.

ARNHEM 3

VII

’19

zj

DWPK 0013
1917-??-??
In het stempelboek van ‘De Munt’ zijn drie afdrukken van het stempel aangebracht met daarin het
jaarkarakter ’17. De middelste afdruk is vervormd door het uitglijden van het stempel op de bladzijde.

17

In het oktobernummer van het jaar 1949 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie werd onder de
kop ‘Stempels’ het volgende medegedeeld: Het zogenoemde drukwerkrolstempel Arnhem 3 werd nog
zéér onlangs op het postkantoor Arnhem-Station gebruikt en wel steeds met het jaartal ’19!! Thans schijnt
het eindelijk vervangen te zijn door een wat moderner model met inschrift Arnhem-Station, een tot de
rand van het stempel doorlopende middenbalk (afwijkend van andere in de laatste jaren in gebruik
genomen rolstempels, zoals Oss, Rotterdam C.S., Wageningen!) en datum, bijv. 8.9.49.15, benevens 6
golflijnen ter weerszijden.

Het stempel werd toegezonden op 10 december 1917.
Uit navraag bleek, dat het stempel niet meer aanwezig was.

Een afdruk op een zomerpostzegel uit 1949 bewijst, dat het stempel nog ‘ergens’ aanwezig moest zijn.
In het stempel is het jaarkarakter ’19 opgenomen.

ASSEN

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

DWPK 0014
1912-07-27

Het stempel werd verzonden op 27 juli 1912. Uit navraag op 3 maart 1936 bleek, dat het stempel niet
meer aanwezig was.
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ASSEN

V

’17 ’18 ’19 ’20 ’21

zj

DWPK 0015
1917-08-09
In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht van het rolstempel met als afleverdatum 7
augustus 1917. Het stempel werd verzonden op 9 augustus 1917 en terugontvangen op 3 maart 1936.

Het stempel werd verzonden in april 1917.
Bij navraag werd het stempel op 3 maart 1936 teruggezonden naar ’s-Gravenhage.

BAARN

V

zj

’13

’17 ’18 ’19 ’20

DWPK 0016
1917-08-09
In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht van het rolstempel met als afleverdatum 7
augustus 1917.

Het stempel werd toegezonden op 9 augustus 1917.
Bij navraag op 2 maart 1936 bleek dat het stempel niet meer aanwezig was.

19

BERGEN OP ZOOM

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

DWPK 0017
1912-07-27

Het stempel werd verzonden op 27 juli 1912.

BOXMEER

II

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0018
1912-09-20

Het stempel werd toegezonden op 20 september 1912.
Na de navraag op 7 maart 1936 werd het stempel teruggezonden naar ’s-Gravenhage.

20

BOXTEL

V

DWPK 0019
1919-??-??
In het stempelboek van ‘De Munt’ zijn twee afdrukken van het drukwerkrolstempel opgenomen met het
jaartal ’19. Als afleverdatum is vermeld: 29 oktober 1919.

Op de stempelkaart van het postkantoor Boxtel is een aantekening aangebracht: rolstempel 3 Augustus
1919. Hier is echter géén afdruk van een rolstempel aangebracht.

Het gebruik van dit rolstempel is niet bekend.

BREDA

II

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0020
1912-07-27

Het stempel werd toegezonden op 27 juli 1912.
Bij navraag op 2 maart 1936 bleek dat het stempel niet meer aanwezig was.

21

BRIELLE

’18 ’19

V

DWPK 0021
1918-07-??
In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht met de afleverdatum 13 juli 1918.

Het drukwerkrolstempel werd toegezonden in juli 1918 en weer teruggezonden in juli 1919.

CULENBORG

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0022
1912-09-20

Het stempel werd verzonden op 20 september 1912.
Bij navraag werd het stempel op 7 maart 1936 teruggezonden.

22

CUIJK

II

’12 ’13 ’14

DWPK 0023
1912-07-27

Het stempel werd toegezonden op 27 juli 1912 en terugontvangen op 31 juli 1934.

DALFSEN

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0024
1912-09-20

Het stempel werd toegezonden op 20 september 1912. Bij navraag op 2 maart 1936 bleek het stempel
niet meer aanwezig te zijn.

23

DELFT

IV

zj

’16 ’17 ’18 ’19 ‘’20

DWPK 0025
1915-12-18

Het stempel werd verzonden op 28 december 1915. Het stempel werd teruggezonden in 1933.

DOESBURG

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

DWPK 0026
1912-07-27

Het stempel werd verzonden op 27 juli 1912 en bij navraag op 2 maart 1936 teruggezonden.

24

DOETINCHEM

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

DWPK 0027
1912-07-27

Het stempel werd toegezonden op 27 juli 1912.
Bij navraag werd het stempel teruggezonden op 26 februari 1936.

DOKKUM

’19

IV

DWPK 0028
1917-01-02

Het drukwerkrolstempel werd besteld in november 1916 en verzonden op 2 januari 1917.
Bij navraag werd het stempel teruggezonden op 26 februari 1936.

25

DORDRECHT

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

DWPK 0029
1912-09-20

Het stempel werd toegezonden op 20 september 1912 en terugontvangen op 23 april 1936, waarna het
stempel werd vernietigd.

Dordrechtsche Courant
DRAGTEN

V

’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0030
1915-06-28

Het stempel werd toegezonden op 28 juni 1915 en waarschijnlijk in 1920 of later teruggezonden, waarna
het werd vernietigd. Een datum is daarbij niet vermeld.
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DRUTEN

II

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23

DWPK 0031
1913-04-02

Het stempel werd toegezonden op 2 april 1913 en vernietigd op 29 juni 1933.
EINDHOVEN

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

DWPK 0032
1912-07-27

Het stempel werd verstrekt op 27 juli 1912.
Bij navraag op 2 maart 1936 bleek het stempel niet meer aanwezig te zijn.

EMMEN

II

zj

’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18

’20

DWPK 0033
1912-11-09

het stempel werd toegezonden op 9 november 1912 en terugontvangen op 26 februari 1936.
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ENKHUIZEN

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0034
1912-07-27

Het stempel werd verzonden op 27 juli 1912 en terugontvangen op 5 mei 1925.

ENSCHEDE

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0035
1912-09-20

Het stempel werd toegezonden op 20 september 1912 en bleek bij navraag op 2 maart 1936 niet meer
aanwezig te zijn.

28

GOES

II

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

DWPK 0036
1912-09-20

Het stempel werd verzonden op 20 september 1912 en werd terugontvangen in december 1923.

GORINCHEM

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0037
1912-09-03

Het stempel werd verzonden op 3 september 1912 en terugontvangen op 26 februari 1936.

29

GOUDA

II

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0038
1912-09-20

Het stempel werd toegezonden op 20 september 1912 en bleek bij navraag op 2 maart 1936, niet meer
aanwezig te zijn.

’sGRAVENHAGE

III

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0039
1912-06-22

De twee drukwerkrolstempels werden toegezonden op 22 juni 1912 en bleken bij navraag op 3 maart
1936, niet meer aanwezig te zijn.

30

’sGRAVENHAGE RPS I
DWPK 0040
1941-05-15
Het stempel werd door De Munt opgeleverd op 12 maart 1941 en op 15 mei 1941 werd het naar het
postkantoor te ’s-Gravenhage verzonden.

Afbeelding in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1950

In het januarinummer van het jaar 1950 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie werd
bovenstaande zwart-wit foto opgenomen. Daarbij de tekst:
Op de op 25 November j.l. gehouden laatste verkoop bij inschrijving van gebruikte post- en portzegels
door de P.T.T. zijn ook enige kavels verkocht, waarin grote aantallen zegels voorkwamen, die na de
buitengebruikstelling als niet verkochte restanten door verschillende postkantoren ingeleverd waren.
Deze zegels moesten in grote blokken en veldelen op bladen papier geplakt worden en daarna met een
stempel vernietigd worden.
Het postkantoor te ’s-Gravenhage heeft daartoe op de zogenoemde meeuwen- en zeeheldenzegels een
tot dusver onbekend “drukwerkrolstempel” gebruikt, waarvan wij hierbij een afbeelding geven. Dit
stempelmodel is tussen 1912 en 1923 op vele kantoren voor couranten en andere periodieken gebruikt,
waaronder ook te ’s-Gravenhage, doch zonder Rps. Het hier afgebeelde stempel heeft vroeger blijkbaar
dienst gedaan voor de Rijkspostspaarbank ter vernietiging van de spaarbankzegels van 1 en 5 cent!
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’sGRAVENHAGE Wo

I

DWPK 0041
1941-05-15
Het stempel werd opgeleverd door De Munt op 12 maart 1941.

Afdruk van De Munt

Het stempel werd verstrekt aan het bijpostkantoor ’s-Gravenhage Wouwermanstraat op 15 mei 1941. De
pakketpostdienst was aldaar gevestigd. Het stempel werd vernietigd op 13 april 1978.

GROENLO

II

zj

’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

DWPK 0042
1913-02-20

Het stempel werd verzonden op 20 februari 1913 en terugontvangen op 26 februari 1936.

32

GRONINGEN

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19

DWPK 0043
1912-09-03

Het eerste drukwerkrolstempel werd toegezonden op 27 juli 1912 en het tweede op 3 september 1912.
Bij navraag op 2 maart 1936 bleken beide stempels niet meer aanwezig te zijn.
GRONINGEN

V

zj

’17 ’18 ’19

DWPK 0044
1917-02-03

Het stempel werd besteld in januari 1917 en verstrekt op 3 februari 1917. Bij navraag op 2 maart 1936
bleek het stempel niet meer aanwezig te zijn.
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GRONINGEN 1

’19

VI

DWPK 0045
1919-09-28
In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht met afleverdatum 23 september 1919.

Het stempel werd verzonden op 28 september 1919.

GRONINGEN 2

’19

VI

DWPK 0046
1919-09-23

In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht met afleverdatum 23 september 1919.
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HAARLEM

I

zj ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20

DWPK 0047
1912-07-27

Het eerste stempel werd toegezonden op 27 juli 1912.

Vele afdrukken zonder jaartal zijn bekend op de ongetande postzegels type Bontkraag van 1923.
Het zijn afdrukken ‘op verzoek’ aangebracht, waarschijnlijk vanuit een speculatief oogpunt.

Het tweede stempel werd verstrekt op 2 april 1913. Bij navraag op 3 maart 1936 bleek, dat de beide
stempels nog in gebruik waren ‘zonder jaartal’, waarschijnlijk ten behoeve van de Rijkspostspaarbank.
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HEERENVEEN

I

zj

’17

’19

DWPK 0048
1915-03-03

Het stempel werd toegezonden op 3 maart 1915.
Bij navraag op 2 maart 1936 bleek het stempel niet meer aanwezig te zijn.

HEERLEN

V

’18 ’19 ’20 ’21

zj

DWPK 0049
1918-08-19
In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht met afleverdatum 13 augustus 1918.

Het stempel was besteld in juli 1918 en werd verstrekt op 19 augustus 1918.
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