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Gummi dagtekening noodstempels 1945 
 

Samengesteld door Cees Janssen, Nederlandse Academie voor Filatelie 
 

Inleiding 
 

De Nederlandse noodstempels werden in het bevrijde zuidelijke deel van Nederland zo snel mogelijk 
in gebruik genomen als de oorspronkelijke kortebalk typenraderstempels niet meer waren op te leve-
ren, doordat het postkantoor waarin zich de stempels bevonden, geheel of gedeeltelijk door oorlogs-
handelingen was verwoest. Soms werden nog bruikbare oorspronkelijke stempels teruggevonden die 
dan werden gebruikt in het noodpostkantoor. De meeste postkantoren hadden slechts lichte, meestal 
glasschade, die snel kon worden hersteld, waarna de postdienst zo veel als mogelijk was, werd voort-
gezet.  
Een aantal hulppostkantoren, zoals dat van Klundert, en poststations was volledig verwoest. Enkele 
hoofdpostkantoren moesten vanwege vernielingen of ernstige beschadiging, uitwijken naar noodge-
bouwen. Dat waren de postkantoren in Breda, Breskens, Kaatsheuvel, Oostburg, Tegelen, Veghel en 
Venray. 
Begin 1945 werden nog enkele postkantoren getroffen door neerstortende vliegende bommen, zoals 
de postinrichtingen van Dongen, ’s-Grevelduin-Capelle, Ulestraten en Waalwijk. 
 

 
 

Het gummi dagtekeningstempel van het hulppostkantoor SEVENUM 
 

Over de gummi of rubber noodstempels van 1945 werd in het Nederlandsch Maandblad voor Philate-
lie voor het eerst gepubliceerd in het julinummer van het jaar 1948. Het artikel was geplaatst door Het 
Nederlands Postmuseum te ’s-Gravenhage en geschreven door J. Giphart. De tekst was als volgt: 
 
ONBEKENDE DAGTEKENINGSTEMPELS UIT DE BEVRIJDINGSPERIODE. 
 

Aan de bevrijding van West-Europa is gelijk bekend een enorme voorbereiding voorafgegaan.  
Niet alleen werden alle krachten ingespannen voor het militaire plan der invasie, maar ook werden van 
te voren maatregelen getroffen om in de bevrijde landen het normale leven zo spoedig mogelijk op 
gang te brengen. Aangezien het verkeer een slagader is van dit normale leven, werd bij de voorberei-
ding der hulpactie óók aan de postdiensten gedacht. Men kon verwachten, dat in tal van plaatsen de 
kantoren verwoest zouden zijn en dat de postambtenaren vrijwel met lege handen zouden staan: pa-
pier, potloden, inkt, stempels, labels, postzakken, kortom alles zou kunnen ontbreken wat voor een 
ordelijke verzending en ontvangst van brievenmalen nodig was. Om hierin te voorzien, werden van 
tevoren z.g. “Postal Units” aangemaakt. Dit waren eenheden, waarin zich alle benodigdheden bevon-
den voor her opnieuw doen functioneren van een postkantoor.  
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Het gewicht bedroeg vijf ton en de standaarduitrusting omvatte: briefpostzakken, maskers of labels, 
papier, formulieren, potloden, inkt en stempels en meer andere zaken, voldoende voor de uitvoering 
van een eenvoudige postdienst onder een bevolking van ± 200.000 inwoners gedurende 3 maanden. 
 

Na de gedeeltelijke bevrijding in het jaar 1944, die ons land in twee delen splitste, werd te Eindhoven 
een tijdelijk Hoofdbestuur der P.T.T. gevestigd, dat dus door de omstandigheden gedwongen als zelf-
standig lichaam optrad. Naarmate de strijd langer ging duren, kreeg het te kampen met de steeds 
dringender behoefte aan postmateriaal in de zuidelijke provincies. Het tijdelijke Hoofdbestuur besloot 
om die reden over te gaan tot aanschaffing van de beschreven Postal Units. In Maart 1945 kwamen 
de eerste zendingen te Eindhoven en Den Bosch aan, waarna in de meest dringende behoeften voor 
de kantoren kon worden voorzien. 
 

En zo heeft men dan bij de Nederlandse P.T.T. allerlei Engelse materialen leren kennen. Lang niet 
alles is gebruikt, wat in zulk een standaardeenheid voorkwam, want de verwoestingen waren over ’t 
algemeen niet zo groot, dat aan alles gebrek was, maar de Engelse dienstenveloppe met opschrift 
“On His Majesty’s Service”, welke op zovele militaire bureaux in zwang is geweest, is toch ook op 
postkantoren gehanteerd. Het meest vermeldenswaard is echter het gebruik van Engelse stempels 
door kantoren, welke hun metalen dagtekeningstempel verloren hadden. Metalen stempels konden in 
het Zuiden niet aangemaakt worden en nu werd een tijdelijke oplossing gevonden door de verstrek-
king van de, zich in de Units bevindende, verstelbare rubber stempels. Deze stempels bestonden uit 
een vierkant koperen huis, waarin de typenraderen waren geborgen voor de dag-, maand- en jaarka-
rakters. De eerst- en laatstgenoemde in cijfers, maar de maandkarakters in letters volgens de Engelse 
schrijfwijze der maanden, b.v. “May” voor Mei, “Mar” (March) voor Maart. Op het typenrad van het 
jaartal bevonden zich ook Engelse dienstaanwijzingen, doch deze zijn waarschijnlijk nimmer op de 
Nederlandse kantoren gebruikt. Het huis werd aan de onderzijde gesloten door een scharnierende 
sluitplaat, met een gleuf erin voor de verstelbare karakters. 
Op deze sluitplaat moest dan een rubber stempelbeeld met een uitsparing in het midden aangebracht 
worden, dat voor elk kantoor afzonderlijk vervaardigd werd. 
 

De volledige afstempeling gaf de kantoornaam, de dagtekening met maandaanduiding in de Engelse 
taal en het jaarkarakter en daaronder een sterretje, of, indien er meerdere stempels aan één kantoor 
werden verstrekt, een cijfer tussen twee sterretjes. 
De middellijn bedraagt 27 of 30 mm. De afstempeling geschiedde met paarse inkt. 
Welke kantoren hebben nu een dergelijk stempel gebruikt ? 
Dat zijn sommige kantoren, hulpkantoren en poststations geweest van kleinere gemeenten, wier na-
men de herinnering wakker roepen aan de eerste opmars der geallieerden, aan de voorpostenstrijd in 
de wintertijd en aan de hevige botsingen op de oostelijke flanken. De periode van gebruik is niet bij 
alle kantoren gelijk. Men kan zeggen, dat omstreeks November 1945 wederom langs de normale or-
ganen metalen dagtekeningstempels konden worden verstrekt. 
De correspondentie dezer kantoren is in vergelijking tot de aantallen stukken, van geheel Nederland 
slechts gering. Toch is het wel merkwaardig, dat deze afstempelingen aan de aandacht der verzame-
laars ontsnapt zijn. Tot nu toe althans is er in de philatelistische literatuur niet de aandacht op geves-
tigd. 
Voor de ware liefhebber ligt hier een mooi terrein open om, eens af te speuren teneinde echt gebruikte 
enveloppen uit de bewuste periode machtig te worden. 
 

Het Nederlandse Postmuseum, ’s-Gravenhage 
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NEDERLANDSE NOODSTEMPELS 1945 (onverkorte weergave) 
 
In het Maandblad Philatelie van september 1948 kwam een vervolg geschreven door de heer J.P. 
Traanberg: Met zeer veel genoegen namen de stempelverzamelaars kennis van het artikel gepubli-
ceerd door het Nederlandsche Postmuseum in het Julinummer. Het spreekt wel van zelf dat dergelijke 
oorlogscuriosa de volle belangstelling der verzamelaars hadden en uit een onderzoek dat door enke-
len werd ingesteld, zijn de navolgende bijzonderheden bekend geworden. Men kan de noodstempels 
in vier groepen indelen: 
 
1

e
 Groep: Rubberstempels. Type I, onderin 1 vol zesstralig sterretje: 

 

Type I, AFFERDEN (L.B.), AMMERZODEN, BERGEN (L.B.) GRUBBENVORST, HEDEL, HEYEN, 
KERKDRIEL, MEERLO (L.B.), OTTERSUM, SEVENUM, Siebengewald, VELDDRIEL, VELDEN, 
VIERLINGSBEEK, WOENSDRECHT en YSSELSTEIN (L.B.). 
 

Type II, onderin 2 zesstralige sterren waartussen de nummers 1 of 2. 

GENNEP, KLUNDERT. (De 4 aan postkantoor Tegelen gezonden rubberstempels werden door de 
directeur aan het Hoofdbestuur P.T.T. teruggezonden, daar de dagtekeningstempels 1, 2 en 4, in ge-
bruik vóór verwoesting van het postkantoor op 3 December 1944, inmiddels teruggevonden waren; 
slechts stempel no. 3 is verdwenen). Gennep 2 komt voor met kopstaande datum. 
 

Type III, onderin 2 zesstralige sterren, waartussen echter geen nummer OVERLOON. 
 

Ook in Ede (ZI.) en Ellewoutsdijk zijn rubberstempels gebezigd: 
wie meldt ons de juiste spelling, datum en type? 
 
2

e
 Groep: Normale kantoornaamstempels gebruikt als vernietigingsstempels. 

 

Type I. éénregelig: AFFERDEN, LIESSEL. 
 

Type II. tweeregelig: ARNHEM/VAN NISPENSTRAAT, 
LINNE/ROERMOND, LOBITH-/TOLKAMER, OCHTEN/TIEL. 
 

Lobith-Tolkamer voegde later aan de kantoorstempel tevens de datumstempel, in gebruik voor post-
wissels enz., toe en vernietigde ook wel de zegels met deze datumstempels, b.v. 23 Aug. '45. 
 

LINNE/ROERMOND   Ochten/Tiel  Vierlingsbeek/Boxmeer 
 

   
 

LOBITH-/TOLKAMER 
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3
e
 Groep: Speciaal aangemaakte kantoornaamstempels, eenregelig. 

PLASMOLEN, VENRAY (35 mm.) IJZENDOORN (40 mm.) en 2 voor MAURIK (34 mm.) letters met 
schreven en punt na K. (35 mm. letters zonder schreven). 
 

 10 oktober 1945 
 

 
 

Tekst van de brief, gericht door de kantoorhouder van IJzendoorn aan de heer V.d. Wart op 10 okto-
ber 1945: In antwoord op u schrijven van 7 Oct j.l. betreffende de mij toegezonden poststukken ter 
stempeling (hulpstempel) bericht ik u deze stukken na stempeling direct heb teruggezonden.  
Kantoorhouder V.Doorn (Piet van Doorn). 
 
4

e
 Groep: Oudere stempels met afwijkingen.  

 

I. Machinestempels zonder jaartal 1945 (bedoeld zijn de machinestempels met vlag). Eindhoven 

(tekst Postzegel rechtsboven), Nijmegen (tekst Postzegel rechtsboven, later: Stichting 1940-
1945). 

    
 

II. Dagtekeningstempels zonder jaartal: Aardenburg (Zl.) 1, (Bladel (N.B.), Echt 2 (tot 28 juni 
1945), Helden-Panningen (Lb.), Meeuwen (N.B.) 1,  Opheusden (Gld.), Wageningen 5, Wans-
sum (Lb).  

 

    
 

III. Venlo langebalkstempel met uitgesneden stempelnummer 7 tussen 2 sterren. 
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IV.  Wageningen Rolstempel in blauwe inkt voor de gewone correspondentie gebruikt. 

 
Eigenlijk zijn alle in het Zuiden in 1945 gebruikte kortebalk typenrader dagtekeningstempels van een 
noodjaartal *) voorzien. De door het Hoofdbestuur P.T.T. te ’s-Gravenhage verstrekte jaarcijfers 1945 
hebben een gesloten 4, die door het tijdelijk Hoofdbestuur Eindhoven afgeleverde jaarcijfers 1945 een 
open 4. 
De heer R. Tocila zond ons nog een opgave over nood-R-strookjes, gebruikt voor aangetekende stuk-
ken. Inderdaad zijn ook deze stukken de aandacht der verzamelaars ten volle waard. Grubbenvorst 
bezigde strookjes van Helmond met inktdoorhaling en overstempeling met kantoornaamstempel 
GRUBBENVORST, Kerkdriel. Strookjes van ’s-Hertogenbosch zonder verdere aanduiding. Klundert, 
blanco strookjes, waarop stempel ROOSENDAAL doorgehaald was en veranderd in Klundert. 
-  Ochten. Op de enveloppe was met rood potlood een vakje gemaakt Ochten no.. ...en R. 
-  Tiel. Opgeplakt wit stukje papier, omlijning en R met blauw potlood. Kantoornaamstempel TIEL en 

nummer in inkt. 
-  IJzendoorn. Wit stukje papier met rood potlood en inkt ingevuld. 
Wij veronderstellen dat er in die 3 Zuidelijke provincies, in het land tussen Maas en Waal en de Betu-
we nog wel andere noodstempels gebruikt zullen zijn en wij houden ons aanbevolen voor eventuele 
aanvullingen en opmerkingen. 
 

J. P. TRAANBERG. 
 

*) Zie inventarisatie in afzonderlijk hoofdstuk 
 
Een vervolg van de artikelenreeks in het Maandblad van 1948 werd gepubliceerd in het december-
nummer. 
 

Noodstempels. 
Naar aanleiding van ons artikel in het Septembernummer mochten wij van de heer dr. R. E. J. Weber, 
Directeur van het Nederlandsch Postmuseum tot ons genoegen vernemen, dat er wel andere rubber-
stempels zijn aangemaakt, doch niet gebruikt, dan die door ons vermeld als type I. De stempels Eede 

(ZI.) en Ellewoutsdijk zijn ook van dit type. De stukken, waarop de noodstempels van deze beide post-
stations voorkomen, zijn schaars, omdat de gewone correspondentie op poststations niet afgestem-
peld werd, doch alleen de stukken, waarvoor een loketbehandeling vereist werd, b.v. aangetekende 
stukken. De bestelling en buslichting van Eede geschiedde vanuit Aardenburg, die voor Ellewoutsdijk 
vanuit Oudelande. 
De heer G. Huisman meldt een rubberstempel van ± 10 mm. lang en 20 mm. breed, 2-regelig Och-
ten/P.T.T.  
De heer. F.J. Bingen meldt nog Groep 4, I Breda (tekst. Postzegel rechts-boven) en deelt verder mede 
dat ’s-Hertogenbosch enige tijd vierzijdig getande R-strookjes gebruikt heeft, welke in het zuiden wer-
den aangemaakt. Het schijnt trouwens dat er zeer veel noodstrookjes voor aangetekende stukken 
gebruikt zijn. De heer A. te Winkel bezit o.a.: 
Violette rubberstempels: Andelst-(Gld.) op EIst (Gld.), Alphen a/d Rijn op Oudshoorn, Horst op Seve-
num, Kerkrade op Terwinselen, Middelstum op Oude Tonge, Simpelveld op Valkenburg, Uden op Mill. 
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Zwarte rubberstempels: Breedevoort op Aalten, Delft/den Hoorn op Delft, Eindhoven/Bosboomstraat 
op Eindhoven, Ellecom op Dieren, Groesbeek op Nijmegen, Helden-/Panningen op Venlo, Heer-
len/Molenberg op Heerlen, resp. op Nuth, Lage Zwaluwe op Breda/Station, Soerendonk resp. op Dor-
plein en Weert. Telegraafstempel (schrijfletters) Ouddorp op Nieuwe Tonge, Pey geschreven op Echt, 
waarbij laatstgenoemde naam doorstreept werd, en Pey (Lb.) vlolet rubberstempel op Echt. 
 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1949 werd het volgende bericht geplaatst: 
 

Bij een verkoping van overtollig materiaal der P.T.T. blijken abusievelijk ook een aantal der reeds in 
1944 bevrijde gebieden gebruikte rubber noodstempels in onbevoegde handen te zijn geraakt. Wij 
zagen de volgende stempels: Ammerzoden, Bergen (Lb.), Gennep 1, Klundert 1 en 2, Meerlo (Lb.), 
Overloon, Siebengewald, Velden, Velddriel, Woensdrecht en IJsselstein (Lb.). De meesten hiervan 
bevonden zich nog in bruikbare staat. 
Voor eventuele aanbiedingen van deze afstempelingen tegen fantasieprijzen dient dus gewaarschuwd 
te worden; feitelijk zijn alleen die brieven of kaarten verzamelwaardig, waarvan duidelijk blijkt, dat zij 
werkelijk uit de betreffende plaats verzonden werden vóór medio 1946. De datum moet dan vastge-
steld kunnen worden aan de hand van andere stempels op hetzelfde stuk, omdat op deze eenvoudige 
datumstempels de bewuste data natuurlijk teruggedraaid kunnen worden! 
 
In het augustusnummer van het Nederlandsch Maandblad werd het volgende gepubliceerd: 
 

In aansluiting op de opgave in het vorige nummer vernamen wij nader, dat voor misbruik der bedoelde 
stempels niet gevreesd behoeft te worden, aangezien zij in opdracht van het Nederlandse Postmuse-
um teruggekocht werden. 
 

Artikel in Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van maart 1971 
 

De heer Frans Blom schreef een uitgebreid artikel over de Noodstempels van 1945.  
Zijn artikel is hierna onverkort overgenomen. 
 
NOODSTEMPELS 1945  F. Blom 
 

Nu allerwege het feit werd herdacht, dat in 1970 Nederland 25 jaar geleden werd bevrijd, hebben wij 
gemeend naast de andere filatelistische herdenkingen ook aandacht te moeten schenken aan de in de 
periode 1944/1945 gebruikte Noodstempels, in die delen van ons land die voor de capitulatie der Duit-
se troepen door de geallieerde troepen werden bevrijd. 
Het is helaas niet mogelijk een duidelijk beeld te geven -dit speciaal voor de jongeren- zonder op de 
toestanden in te gaan die tot het gebruik van Noodstempels aanleiding waren. 
De bevrijding van Zuid-Limburg; Maastricht op 14 september 1944, Heerlen 18 september en Sittard 
19 september; de bevrijding van Eindhoven op 18 september, de luchtlandingen bij Arnhem en de 
Over-Betuwe van 17 september af en de daaraan gekoppelde Spoorwegstaking, wekten de indruk dat 
de bevrijding van de rest van het land nog een kwestie was van het aantal dagen als het maanden zijn 
geworden. De grote reden hiervan was het mislukken van de stoot naar Arnhem waardoor de Duitse 
troepen zich konden hergroeperen en stelling nemen. Door de bezetting, de spoorwegstaking en de 
oorlogshandelingen werd PTT danig belemmerd in haar dienstverlening, waarbij de betaling van de 
uitkeringen volgens de Sociale wetgeving een gunstige en zeer zeker belangrijke uitzondering maak-
te, De bezetter versleepte alles -ook personeel- waarvan men dacht, dat dit bij zijn eigen communica-
tie niet nodig was. 
De meer dan honderd jaar oude samenwerking tussen PTT en Spoorwegen maakte een redelijk goed 
brief- en pakketpostverkeer toch nog mogelijk, totdat de spoorwegstaking ook hieraan een einde 
maakte en brieven nu soms een maand ‘onderweg’ waren. De pakketpost uit de gebieden waar nog 
wel eten was en waarop vele mensen in het westen des lands moesten teren werd volkomen lam 
gelegd. 
De leiding van PTT zat al verdeeld tussen den Haag en Arnhem, vanwaar degenen die in deze plaats 
gestationeerd waren na de luchtlanding gedeeltelijk naar den Haag terugkwamen en de anderen naar 
Oldenzaal uitweken. Bij het Hoofdbestuur in den Haag was men hier niet zo rouwig om. Het waren niet 
de besten die zich op de oostgrens hadden teruggetrokken. 
Ook aan de spoorwegstaking die haast onoverkomelijke moeilijkheden veroorzaakte werd niet te 
zwaar getild. Een collecte voor de stakers bracht een halve ton op. 
Bij de Spoorwegen waren de verliezen aan materiaal enorm. Van de 21 spoorbruggen waren er 15 
geheel of gedeeltelijk vernield door de terugtrekkende Duitse troepen.  
Van de 1306 bagage- en postrijtuigen bij de aanvang van de staking waren er in mei 1945 nog 338 
over. Toch kwamen in het bevrijde zuiden de spoorwegen weer op gang.  
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De president-directeur der Spoorwegen Ir. J. Goudriaan was tijdens het offensief van Montgomery in 
het zuiden ondergedoken en werd door het Militair Gezag benoemd tot luitenant-kolonel buitengewo-
ne diensten met de opdracht de spoorwegen zo spoedig mogelijk weer te doen rijden. Deze dynami-
sche figuur slaagde hier goed in. Op 12 maart 1945 reden de treinen weer in bevrijd Noord-Brabant, 
alsmede op het baanvak Maastricht-Eijsden. 
Deze korte inleiding was nodig om een algemene indruk te krijgen. Nu volgt een meer gedetailleerde 
omschrijving van de bevrijde gebieden, waarbij het kaartje een belangrijk visueel hulpmiddel kan zijn. 
 

 
 

Op 4 september 1944 viel de haven van Antwerpen onbeschadigd in geallieerde handen maar deze 
kon niet worden gebruikt zolang Zeeuws-VIaanderen en de eilanden ten noorden van de Schelde nog 
in Duitse handen waren. Hoewel alle havens aan het Kanaal, met uitzondering van Duinkerken in 
geallieerde handen waren, doch alle onbruikbaar door totale vernieling, werd het vrijmaken van de 
haven van Antwerpen dubbel noodzakelijk toen de stoot naar Arnhem was mislukt. Oost-Zeeuws- 
Vlaanderen was tussen 16 en 22 september bevrijd doch het gedeelte ten westen van het kanaal 
Gent-Terneuzen zat nog vast in Duitse handen. 
Op 6 oktober ging de derde Canadese divisie tot de aanval over van Maldegem uit in de mening dat 
het zo gemakkelijk zou gaan als in Normandië. Niets was minder waar. Pas op 3 november, bijna een 
maand later, was het terrein van vijanden gezuiverd. De actie tegen Walcheren en Zuid-Beveland 
begon gelijktijdig. Woensdrecht werd na tien dagen felle gevechten op 23 oktober genomen. Hoewel 
de toegang tot Zuid-Beveland nu als het ware vrij was werden buitendien van Terneuzen uit, troepen 
ingescheept, die in de nacht van 25 op 26 oktober te Bakendorp (Gemeente Baarland) landden. 
Walcheren werd op 3 oktober door de geallieerden geïnundeerd door het stukgooien der dijken. Na 
hevige gevechten vielen deze eilanden op 8 november in hun handen. Een deel der troepen die bij 
Woensdrecht hadden gevochten stootte door naar Tholen en St. Filipsland, welke eilanden op 30 ok-
tober in hun handen vielen. Schouwen-Duiveland was voor de Scheldemonding niet van belang en 
bleef liggen. 
Na hevige gevechten onder Oud Gastel werd op 3 november de “Roode vaart” bereikt.  
Midden-Brabant werd bevrijd tussen 24 en 27 oktober. 
 

Aangezien dit artikeltje in de eerste plaats een filatelistische inslag moet hebben laat ik het aan de 
lezers over aan de hand van het kaartje waarop verschillende bevrijdingsdata zijn vermeld, de bevrij-
dingsgeschiedenis, zo deze hen interesseert, zelf verder te maken. 
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Toen enige tijd geleden een oud secretaris van de Bond mij vroeg of ik iets wist van de in het zuiden 
gebruikte Noodstempels, meende ik dit bevestigend te kunnen beantwoorden. Ik wist er ook “iets” van 
en toen ik mij nader hierin ging verdiepen intrigeerde het mij waarom er kantoren waren in de plaat-
sen, die op 5 mei 1945 werden bevrijd, die nog een gummi dagtekeningstempel hebben gekregen en 
daarmede was de beer los. Als ik had geluisterd naar een vriend die zei “Jij bemoeit je toch zeker niet 
met dat waardeloze maakwerk” zou dit artikeltje niet zijn ontstaan, maar het feit dat er ook nog regulier 
geplaatste afdrukken zijn -door elkaar ongeveer tien percent- heeft mij toch doen besluiten een en 
ander uit te diepen, niet wetende dat de contemporaine geschiedenis zo moeilijk is. 
De bewaarde bescheiden zijn zo weinig in getal dat het wel lijkt of er uit vreugde over de bevrijding 
van het Duitse juk, allemaal confetti en serpentine van gemaakt is. Gelukkig was er nog genoeg om tot 
een sluitend geheel te kunnen komen. 
 

Als de oorlogswals ten tweede male ons land binnenrolt is de tegenstand groter dan de eerste maal, 
met alle gevolgen hiervan. De verwoestingen die noodzakelijkerwijs alom werden aangericht troffen 
niet alleen de vijandelijke stellingen, maar ook de steden en dorpen die in dit gebied lagen. 
Waar dit mogelijk was vluchtte de bevolking of ze werd geëvacueerd, het hoogst nodige met zich ne-
mende. Onder hen was ook de kantoorhouder of directeur van het postetablissement, met zich mede-
voerende niet alleen zijn particuliere eigendommen maar ook de naar zijn mening meest belangrijke 
PTT eigendommen en het lag aan het oordeel van deze ambtenaar wat het belangrijkste was, geme-
ten naar de vervoersmogelijkheid. 
Bij terugkeer bestond er voor de geheel of gedeeltelijk verwoeste kantoren niet alleen behoefte aan 
materiaal, maar voor alles ook aan instructie en vooral aan geld voor de betaling van de uitkering vol-
gens de sociale wetten, wat veelal de eerste zorg was. 
Met het oog daarop werd te Eindhoven een tijdelijk Hoofdbestuur gevestigd aan de Dommelstraat 15. 
Tot plaatsvervangend Directeur-Generaal werd door de Chef Staf bij het Militair gezag, aangewezen 
de Directeur van Nijmegen E. Fokkinga met ingang van 1 november 1944. 
De terugkerende kantoorhouders, die door evacuatie of oorlogsgeweld van hun woonstede waren 
verdreven, vonden soms niet meer dan de muren van hun voormalig kantoor. 
Met medewerking van de bevolking en door het ter beschikking stellen van misbaar materiaal van niet 
getroffen kantoren kon heel vaak weer, zij het ook provisorisch, worden begonnen. 
Maatregelen van algemene aard waartoe het tijdelijk Hoofdbestuur overging -het plaatselijk doen 
aanmaken van formulieren en onder andere het doen vervaardigen van Noodbriefkaarten door de 
firma Gestel en Zoon- bracht in vele gevallen uitkomst. 
Met het direct aan het kantoor gebonden materiaal -de stempels- was dit anders. Deze konden niet 
meer uit den Haag komen en het tijdelijk Hoofdbestuur overwoog in maart 1945 zelfs deze in het bui-
tenland te doen vervaardigen. 
Uitkomst bracht hier de aankomst en ter beschikking stelling door de geallieerden van een tweetal 
zogenaamde Postal Units; een posteenheid, die geladen op een vijftons vrachtwagen, voldoende 
standaardmateriaal bevatte -postzakken, labels, enveloppen, stempels enzovoort- om de dienst te 
kunnen laten fungeren in een plaats met 200.000 inwoners gedurende drie maanden. Van deze op de 
Engelse taal en feitelijk op de veldpost ingestelde eenheden, waren de formulieren niet bruikbaar voor 
de Nederlandse PTT. De vele kisten enveloppen vonden, zo deze niet zelf werden gebruikt, hun weg 
naar de militaire bureaus, zo ook naar ondergetekende en de aanduiding “On His Majesty’s Service” 
was de leuze voor de dienst en de particuliere correspondentie. 
De zich bij deze posteenheid bevindende stempels waren van dagtekening voorzien en verder van 
een oplegstuk. Op het bandje waarin de jaren stonden bevonden zich naast de jaartallen 1943 tot en 
met 1950 (niet erg optimistisch) de Engelse dienstaanwijzingen Ansd, Recd, Paid en Entd. De maan-
daanduidingen waren uiteraard ook in het Engels (zie afbeelding van Klundert). Vergelijk J. Giphart in 
het Maandblad, 1948, bladzijde 122. 
 

Het stempel (zie afbeelding aan het begin op bladzijde 1) bestond uit een vierkant koperen huis, 
waaronder een scharnierende sluitplaat met een gleuf, waardoor de dagtekening mede afdrukbaar 
werd. Bij geopende sluitplaat kon de dagtekening in de gewenste stand worden gezet. 
Er waren nu wel dagtekeningstempels maar ze droegen geen naam. Het tijdelijk Hoofdbestuur heeft 
ter plaatse hierin kunnen voorzien door bij Het Stempelhuis de belegstukken te laten vervaardigen met 
de gewenste naam van het kantoor dat voor een stempel in aanmerking kwam. 
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Het ‘blinde’ belegstuk werd verwijderd en vervangen door de nieuw aangemaakte. Ook werd door 
deze firma nog een aantal rechte plaatsnaamstempels vervaardigd, welke grotendeels als administra-
tief stempel zijn gebruikt, met uitzondering van IJzendoorn, welk kantoor dit stempel ook gebruikte als 
vernietigingsstempel op te verzenden stukken. 
 

Even dreigde er iets mis te gaan met de gummi nood dagtekeningstempels. Medio 1946 bood het 
Centraal Magazijn aan het Postmuseum tweeëntwintig stempels aan, welke instelling de zending, na 
hiervan een tweetal voor de verzameling te hebben achtergehouden, ter vernietiging heeft terugge-
zonden. Door onbekende oorzaak werden deze stempels niet vernietigd, waardoor het mogelijk was 
dat vijftien van deze gummi dagtekeningstempels in particuliere handen terecht kwamen via een ver-
koop van oud materiaal. Medio 1949 werden deze stempels door een handelaar in oude metalen aan-
geboden aan de redacteur Stempels van het Maandblad. Het Postmuseum heeft deze stempels des-
tijds opgekocht. De vraag rijst evenwel of deze vijftien exemplaren wel alle stempels waren die deze 
handelaar in handen heeft gehad en dit is dan ook de reden, dat van deze situatie een afzonderlijke 
opstelling is gemaakt in de verzamellijst van gegevens, waar uitdrukkelijk blijkt welke stempels moge-
lijk nog zwevende zijn. Afdrukken van deze plaatsen dienen extra bekeken te worden. 
 

De kleur van de gebruikte stempelinkt voor de gummi dagtekeningstempels is violet, met uitzondering 
van Bergen (L.B.), waarmede de authentieke stukken gestempeld zijn. De verzoekafstempelingen, 
c.q. het maakwerk, komen voor in diverse kleuren, afhankelijk van de tijd dat deze werden vervaar-
digd. 
De noodstempels in de typen II en III altijd in zwart. 
Afgezien van de problemen die het tijdelijk Hoofdbestuur had met de voorziening met stempels die 
verloren waren gegaan, had zij voordien moeten zorgen voor nood jaarkarakters voor het jaar 1945 
voor de kantoren die niet meer vanuit den Haag bereikbaar waren; te weten die welke voor of op 31 
december 1944 bevrijd waren. 
Men had ook kunnen volstaan als noodvoorziening te gelasten het jaar 1944 op 31 december te ver-
wijderen, zodat het mankeren van het jaartal erop zou wijzen dat dit stempel in 1945 was geplaatst. 
Dit is niet gebeurd en de reden dat Wanssum een tijdlang geen jaartal 1945 heeft gebruikt is omdat dit 
in het ongerede is geraakt. Geheel onverwacht staken in de nacht van 1 op 2 januari 1945 de Duitsers 
bij Well de Maas over en vormden een bruggenhoofd bij Wanssum, vanwaar zij pas op 8 januari kon-
den worden verdreven. 
Primair omdat exacte gegevens hierover ontbreken en secundair omdat het een enorme lijst zou wor-
den om de plaatsen op te sommen die redelijkerwijs nood jaarkarakters hebben gebruikt, is in eerste 
aanleg het kaartje ontworpen. 
Hierop is aangegeven de grens van de gebieden, die op 31 december 1944 waren bevrijd. 
Aangezien tussen 24 november en 17 januari 1945 geen plaatsen in Nederland werden bevrijd kun-
nen wij met grote zekerheid aannemen dat de plaatsen die binnen het bevrijde gebied lagen een nood 
jaarkarakter kregen en de overige het reguliere jaarkarakter uit den Haag. Bij de vaststelling welke 
plaatsen dit zijn kan het kaartje u helpen. 
 

Lag het eerst in het voornemen om encyclopedisch alle plaatsen te behandelen waar noodstempels 
werden gebezigd, hiervan is wegens de daarvoor te vorderen ruimte afgezien, met uitzondering van 
de plaatsen, die op 5 mei 1945 werden bevrijd; dit om -ook bij mijzelf- de twijfel weg te nemen of de 
verstrekking en het gebruik noodzakelijk was. 
 
 
Wij hebben dan te maken met de volgende kantoren: 
 
AMMERZODEN 
 

Dit dorp werd op 9 november 1944 geëvacueerd. Een deel van de bevolking keerde terug op 22 
maart, doch de meeste inwoners kwamen pas na 5 mei 1945 terug. Schermutselingen hadden plaats 
tussen 4 november 1944 en 4 mei 1945. Het hulppostkantoor werd op 14 of 15 december opgeblazen 
door een zogenoemd “Sprengkommando”. Na terugkeer van evacuatie is het hulpkantoor heropend in 
een opgeknapt huis naast de kerk. 
 
HEDEL 
 

Het hulpkantoor werd door beschieting in oktober 1944 geheel verwoest terwijl de bevolking sinds 
september was geëvacueerd. Het kantoor werd na de terugkeer der bevolking in een kleine ruimte in 
de kelder van het Gemeentehuis heropend. 
 



10 

 

KERKDRIEL 
 

De bevolking was geëvacueerd van 23 september 1944 tot mei 1945. Het hulpkantoor werd door be-
schieting beschadigd, waarbij de kantoorhouder door een granaatscherf zou zijn gedood.  
De datum van wederopenstelling is niet bekend doch uit gevonden bescheiden blijkt dat dit zeer 
spoedig na de bevrijding moet zijn geweest. 
 
MAURIK 
 

Het kantoor was van medio december 1944 tot medio januari 1945 gesloten wegens overstroming 
veroorzaakt door het doorsteken van de dijk bij Opheusden; het kantoor is daarna weer geopend. 
 
OCHTEN 
 

Het hulpkantoor werd in de periode van oktober 1944 tot mei 1945 verwoest. Doordat de bevolking 
was geëvacueerd kon de juiste datum niet worden vastgesteld, doch dit is waarschijnlijk gebeurd op 3 
april 1945. Dit plaatsje lag aan een frontlijn tussen Ochten en de Oude Spees. Direct na de bevrijding 
werd in de keuken van een nog bewoonbaar huis een noodhulpkantoor ingericht. Het loket was bui-
ten! 
 
OPHEMERT 
 

Noodstempel OPHEMERT/TIEL als tweeregelig naamstempel. Dit kantoor had alleen schade door 
beschieting van de overzijde van de Waal af. 
 
VELDDRIEL 
 

Dit poststation werd door enkele voltreffers in oktober 1944 volkomen vernield. De exacte datum is 
niet bekend doordat de gehele bevolking was geëvacueerd van 23 oktober 1944 tot begin april 1945. 
In mei 1945 werd het station in een opgeknapte woning heropend. 
 
IJZENDOORN 
 

Het poststation werd in januari 1945 door brand verwoest. Er werd een noodkantoor geopend bij de 
buren hetwelk daar fungeerde tot begin 1947. 
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Overzicht 
 

Het overzicht is onderstaand afgebeeld zoals dit was opgenomen in het Maandblad. De gegevens zijn 
echter, voor een duidelijker leesbaarheid, per stempel gereproduceerd aan de hand van dit overzicht. 
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Toelichting op het gebruik der gummi dagtekeningstempels 
 

De postkantoren, hulpkantoren en de poststations met bestelling en buslichting, gebruikten dit 
dagtekeningstempel voor alle stukken. 
 

De poststations zonder bestelling en buslichting en de postagentschappen gebruikten dit gummis-
tempel in het algemeen alleen voor de loketbehandelingen; dat wil zeggen op postwissels, post-
pakketten en aangetekende stukken, doch niet voor vernietiging van de zegels op brief en brief-
kaarten. Echt gebruikte stukken van deze plaatsen zijn dan ook vrij zeldzaam te noemen. 

 
Toelichting op de gebruikte afkortingen in de lijst onder het hoofd Stempels 
 

Echt gebruikt:     Maakwerk: 
 

RR  zeer zeldzaam    G  geen maakwerk bekend 
R  zeldzaam    W  weinig maakwerk bekend 
S  schaars    V  veel maakwerk bekend 
N  normaal    Z V  zeer veel maakwerk bekend 
 

N.B.  Afdrukken in rode inkt op grauw papier zijn afkomstig van de tijdelijk in handen van particulieren 
geweest zijnde stempels. (zie onder ‘In particuliere handen’). 

 
Omschrijving der typen 
I  Rond gummi dagtekeningstempel met onderin ster of rozet (letters alle in kapitaal). 
I A  Rond gummi dagtekeningstempel met onderin twee sterren (letters alle in kapitaal). 
I B  Rond gummi dagtekeningstempel met onderin volgnummer geflankeerd door sterren. 
I C  Rond gummi dagtekeningstempel met onderin ster (beginletter in kapitaal, rest in onderkast). 
I D  Rond gummi dagtekeningstempel zonder plaatsnaam. 
II  Eenregelig kantoornaamstempel. 
II A  Tweeregelig kantoornaamstempel. 
II B  Tweeregelig kantoornaamstempel met scheidingslijn. 
II C  Kantoornaamstempel met datumblokje. 
III  Typenraderstempel lange balk (verminkt). 
III A  Typenraderstempel korte balk (verminkt). 
III B  Rolstempel model 1929 (verminkt). 
 

1)  Bestelling en buslichting vanuit Aardenburg. 
2)  Bestelling en buslichting vanuit Oudelande. 
3)  Bestelling en buslichting vanuit Gennep. 
4)  Bestelling en buslichting vanuit Vierlingsbeek. 
5)  Bestelling en buslichting vanuit Tienray. 
6)  Eigen bestelling en buslichting. 
7)  Bestelling en buslichting van Gennep uit. 
8)  Opgenomen in verzameling Postmuseum. 
9)  Werd op 1 juni 1944 poststation en ontving metalen dagtekeningstempel. 
10)  Datumstempel zonder naam (zie type I D). 
11)  Blijkens mededeling van Directeur niet gebruikt. 
12)  Bestelling en buslichting vanuit Kerkdriel. 
13)  Bestelling en buslichting vanuit Oostrum. 
14)  Bestelling en buslichting vanuit Hoogerheide. 
15)  Niet verstrekt wegens het terugvinden der metalen stempels. 
16)  Bestelling en buslichting van Well uit. 
17)  Bestelling en buslichting van Venray uit. 
18)  Waaronder drie stuks zonder belegstuk 
19)  Gesloten van 15.12.1944 tot en met 15.1.1945 
20)  Lag in de frontlijn Ochten-de Oude Spees. 
21)  Heropend mei 1945. 
22)  Heropend 1 juni 1946. 
23)  Werd in maart 1948 nog gebruikt. 
24)  Het oude metalen dagtekeningstempel was vóór 3 augustus teruggevonden. 
 

Rest mij nog allen te danken, die hebben medegewerkt door het verstrekken van gegevens, waarbij in 
het bijzonder moet worden genoemd de heer J. Giphart, die het mij mogelijk maakte de afbeeldingen 
van de gummi dagtekeningstempels en de uitreikingsdata van de stempels aan u over te dragen. F.B. 
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SAMBEEK 
 

Rond het al dan niet in bestaan hebben van het noodstempel SAMBEEK is de discussie nog niet ten 
einde. 
 

De volgende kortebalk typenraderstempels zijn aangemaakt door De Munt als vervanging van het 
noodstempel dan wel als aanvulling in de tweede helft van 1945: 
 
AFFERDEN (Lb.) 1 Opgeleverd op 29 oktober 1945. Het als verloren beschouwde 

stempel met nummer 1 was van augustus 1917. 
 
AMMERZODEN (Gld.) 1 Opgeleverd op 12 november 1945. Het als verloren beschouwde 

stempel met nummer 1 was van augustus 1917. 
 
BERGEN (Lb.) 1 Opgeleverd op 29 oktober 1945. 
 
EEDE (Zl.) 1 Geen nieuw stempel aangemaakt voor het stempel uit mei 1928. 
EEDE (Zl.) 2 Opgeleverd op 30 oktober 1945 (geen noodstempel gemaakt met 

nummer 2). Een stalen stempel met nummer 2 was niet eerder in ge-
bruik. 

 
ELLEWOUTSDIJK (Zl.) 1 Geen nieuw stempel aangemaakt voor het stempel uit september 

1918. 
ELLEWOUTSDIJK (Zl.) 2 Opgeleverd op 30 oktober 1945 (geen noodstempel gemaakt met 

nummer 2). Een stalen stempel met nummer 2 was niet eerder in ge-
bruik. 

 
GENNEP 1 Geen nieuw stempel aangemaakt voor het stempel uit december 

1927. 
GENNEP 2 Geen nieuw stempel aangemaakt voor het stempel uit december 

1927. 
GENNEP 3 Opgeleverd op 29 oktober 1945 (geen noodstempel gemaakt met 

nummer 3). Een stalen stempel met nummer 3 was niet eerder in ge-
bruik. 

GENNEP 4 Opgeleverd op 29 oktober 1945 (geen noodstempel gemaakt met 
nummer 4). Een stalen stempel met nummer 4 was niet eerder in ge-
bruik. 

 
GRUBBENVORST (Lb.) 1 Opgeleverd op 30 oktober 1945. Het als verloren beschouwde 

stempel met nummer 1 was van september 1918. 
 
HEDEL (Gld.) 1 Het als verloren beschouwde stempel met nummer 1 was van juni 

1933. 
HEDEL (Gld.) 2 Opgeleverd op 30 oktober 1945 (geen noodstempel gemaakt met 

nummer 2). Een stalen stempel met nummer 2 was niet eerder in ge-
bruik. 

 
HEIJEN (Lb.) 1 Opgeleverd op 29 oktober 1945.  
 
IJSSELSTEIN (Lb.) 1 Het als verloren beschouwde stempel met nummer 1 was van juni 

1942. met de benaming IJSSELSTEIJN (Lb.). Het noodstempel had 
de benaming YSSELSTEIN (L.B.). 

IJSSELSTEIJN (Lb.) 2 Opgeleverd op 30 oktober 1945 (geen noodstempel gemaakt met 
nummer 2). Een stalen stempel met nummer 2 was niet eerder in ge-
bruik. 

 
KERK-DRIEL (Gld.) 1 Het stalen stempel met nummer 1 was in april 1937 in gebruik geno-

men. In het stempelboek van De Munt is geen afdruk opgenomen van 
een eventueel nieuw stalen stempel. 
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KLUNDERT (N.B.) 1 Opgeleverd op 30 oktober 1945. Het als verloren beschouwde 
stempel met nummer 1 was van het type langebalk. 

KLUNDERT (N.B.) 2 Opgeleverd op 30 oktober 1945. Het als verloren beschouwde 
stempel met nummer 1 was van het type langebalk uit maart 1912. 

 
MEERLO (Lb.) 1 Het stalen stempel met nummer 1 was in januari 1928 in gebruik 

genomen. 
MEERLO (Lb.) 2 Opgeleverd op 30 oktober 1945 (geen noodstempel gemaakt met 

nummer 2). Een stalen stempel met nummer 2 was niet eerder in ge-
bruik. 

 
OTTERSUM (Lb.) 1 Het stalen stempel met nummer 1 was in juni 1919 in gebruik geno-

men. 
OTTERSUM (Lb.) 2 Opgeleverd op 29 oktober 1945. Een stalen stempel met nummer 2 

was niet eerder in gebruik. 
 
OVERLOON (N.B.) 1 Geen nieuw stempel aangemaakt voor het stempel uit .. 
OVERLOON (N.B.) 2 Opgeleverd op 7 september 1945 (geen noodstempel gemaakt met 

nummer 2). Een stalen stempel met nummer 2 was niet eerder in ge-
bruik. 

 
SAMBEEK (N.B.) 1 Het eerste stalen typenraderstempel met volgnummer 1 werd in au-

gustus 1919 in gebruik genomen. Dit stempel werd pas vervangen 
door een nieuw exemplaar met hetzelfde volgnummer in augustus 
1949, na 50 dienstjaren. 

 
SEVENUM (Lb.) 1 Het eerste stalen stempel met volgnummer 1 werd in oktober 1935 in 

gebruik genomen en is later waarschijnlijk in het zwaar beschadigde 
postkantoor teruggevonden. Dit stempel werd pas vervangen in no-
vember 1948. 

SEVENUM (Lb.) 2 Het eerste stalen stempel met volgnummer 2 werd in december 1943 
in gebruik genomen en is later waarschijnlijk in het zwaar beschadig-
de postkantoor teruggevonden. Dit stempel werd niet vervangen. 

SEVENUM (Lb.) 3 Opgeleverd op 30 oktober 1945. Een stalen stempel met volg-
nummer 3 was niet eerder in gebruik. Het stempel uit 1945 werd twee 
jaar later vervangen door een nieuw exemplaar met hetzelfde volg-
nummer. 

 
SIEBENGEWALD (Lb.) 1 Opgeleverd op 29 oktober 1945. Het als verloren beschouwde 

stempel met nummer 1 was van september 1918. 
 
TEGELEN 1 Het stalen stempel van april 1941 met volgnummer 1 werd na de 

verwoesting op 3 december 1944 vrij spoedig teruggevonden zodat 
een noodstempel niet in gebruik genomen behoefde te worden. 

TEGELEN 2 Het stalen stempel van het type langebalk met volgnummer 2 werd 
na de verwoesting op 3 december 1944 vrij spoedig teruggevonden 
zodat een noodstempel niet in gebruik genomen behoefde te worden. 

TEGELEN 3 Het stalen stempel met volgnummer 3 werd niet teruggevonden maar 
ook niet vervangen. 

TEGELEN 4 Het stalen langebalkstempel van augustus 1911 met volgnummer 4 
werd na de verwoesting op 3 december 1944 vrij spoedig terugge-
vonden zodat een noodstempel niet in gebruik genomen behoefde te 
worden. 

TEGELEN 5 Opgeleverd op 30 oktober 1945 (geen noodstempel met nummer 5). 
TEGELEN 6 Opgeleverd op 30 oktober 1945 (geen noodstempel met nummer 6). 
TEGELEN 7 Opgeleverd op 30 oktober 1945 (geen noodstempel met nummer 7). 
TEGELEN 8 Opgeleverd op 30 oktober 1945 (geen noodstempel met nummer 8). 
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VELDDRIEL (Gld.) 1 Opgeleverd op 12 november 1945. Het stalen stempel met nummer 

1 was in januari 1937 in gebruik genomen met de benaming VELD-
DRIEL (Gld). Het stempel werd als verloren beschouwd. Tevens werd 
de benaming gewijzigd in het nieuwe stempel. 

 
VELDEN (Lb.) 1 Het eerste stalen stempel met volgnummer 1 werd in november 1919 

in gebruik genomen. Dit stempel werd als verloren beschouwd. 
VELDEN (Lb.) 2 Opgeleverd op 29 oktober 1945 (geen noodstempel gemaakt met 

nummer 2). Een stalen stempel met nummer 2 was niet eerder in ge-
bruik. 

 
VIERLINGSBEEK (N.B.) 1 Het eerste stalen stempel van het type langebalk met volgnummer 1 

werd in juli 1910 in gebruik genomen. Dit stempel werd als verloren 
beschouwd. 

VIERLINGSBEEK (N.B.) 2 Opgeleverd op 7 september 1945. Een stalen stempel met nummer 2 
was niet eerder in gebruik. 

 
WELL (Lb.) 1 Het eerste stalen stempel van het type langebalk met volgnummer 1 

werd in juni 1913 in gebruik genomen. Dit stempel werd spoedig te-
ruggevonden en pas in november 1948 vervangen door een nieuw 
exemplaar met volgnummer 1. Het noodstempel werd niet gebruikt. 

 
WELLERLOOI (Lb.) 1 Het oorspronkelijke stalen stempel van maart 1919 werd spoedig 

teruggevonden en niet vervangen. Het noodstempel werd niet ge-
bruikt. 

 
WOENSDRECHT (N.B.) 1 Het stalen stempel werd als verloren beschouwd. 
WOENSDRECHT (N.B.) 2 Opgeleverd op 30 oktober 1945. Een stalen stempel met nummer 2 

was niet eerder in gebruik. 
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Maakwerk 
 

In een brief van 6 december 1945 vroeg de heer F.W. van der Wart Jr. aan het Hoofdbestuur der Pos-
terijen, Telegrafie en Telefonie om informatie over de kantoren die noodstempels zouden hebben ont-
vangen en in gebruik genomen. 
 

In het antwoord van 24 januari 1946 schreef de Hoofddirecteur (brief 5157 van Afd 4): 
 

1. In antwoord op bovenvermeld schrijven deel ik u mede, dat blijkens te Hoofdbesture berustende 
gegevens, aan de onderstaande kantoren tijdelijk rubber nooddagteekeningstempels werden ver-
strekt: 

Gennep (2 stuks), Tegelen (4 stuks), Klundert (2 stuks), Ellewoutsdijk, Woensdrecht, Eede 
(Zl), Hedel, Meerlo, IJsselstein (Lb), Vierlingsbeek, Overloon, Grubbenvorst, Velden, Seve-
num, Afferden, Bergen (Lb), Siebengewald, Heyen, Ottersum. 

2. De door u aan de kantoorhouder te Kerkdriel toegezonden poststukken werden op 9 Januari j.l., na 
voorzien te zijn van een afdruk van den nooddagteekeningsstempel, aan de daarop voorkomende 
adressen doorgezonden. Ten aanzien van den kantoorhouder werd aan deze aangelegenheid het 
nodige gevolg gegeven. 
________________________________________________________________________________ 
 
Op 26 januari 1946 werden door de heer R. Tocila te Amsterdam-Z brieven gezonden naar de kan-
toorhouders van de kantoren die in 1945 noodstempels hadden ontvangen. De brief luidde als volgt: 
 

Weled. Heer, 
 

Hierbij verzoek ik U beleefd bijgaande poststukken (gewone en aanget.) te willen afstempelen met het 
z.g. noodstempel wat uw kantoor bezigt. Mocht u dit stempel niet meer gebruiken, maar toch nog in 
uw bezit hebben, dan is een oudere datum geen bezwaar en kunt u desnoods alle stukken onder cou-
vert mij afgestempeld retourneren. Mocht dit niet kunnen, dan kunt U alle stukken mij onafgestempeld 
terugzenden. Gelieve wel de stempelafdrukken duidelijk te plaatsen, aangezien het voor stempelver-
zamelaars bestemd is. 
U bij voorbaat voor al uw moeite van harte dank zeggend, verblijf ik 
Hoogachtend, 
 

- De kantoorhouder van het kantoor Eede in Zeeland zond de brief terug met de aantekening: 
Noodstempel teruggezonden naar Breskens. 
 

- De kantoorhouder van het kantoor te Ellewoutsdijk (de heer Tocila had geschreven: Ellewoudsdijk) 
zond de brief eveneens terug met de aantekening: 
Kan helaas aan Uw verzoek niet voldoen aangezien het geen verzendingskantoor is en onze corres-
pondentie op een ander kantoor wordt gestempeld. 
________________________________________________________________________________ 
 
Ook de heer F.W. v.d. Wart schreef een brief, nu naar het postkantoor te Breskens.  
Zijn tekst (brief van 4 februari 1946) was als volgt: 
 

Weled. Heer, 
 

Als verzamelaar der Nederlandsche poststempels kunt U mij een genoegen doen door bijgaande 
stukken duidelijk af te stempelen met het noodstempel van het kantoor Eede. 
Ik schreef reeds dit kantoor aan maar deze deelde mij mede, dat het stempel inmiddels naar uw kan-
toor was opgezonden. 
Indien U ook het stempel niet meer heeft gelieve U de stukken in couvert aan mij onafgestempeld te 
retourneren. 
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking, 
Hoogachtend, 
 

De directeur van het postkantoor Breskens zond de brief op 11 februari 1946 terug met de medede-
ling: 
Met beleefde mededeling, dat het noodstempel Eede gebroken is en thans onbruikbaar. 
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Postinrichtingen welke noodstempels hebben gebruikt 
 

Afdrukken meestal in paarse stempelinkt, afkomstig uit de Postal Unit.  
De zegelloze afbeeldingen op bruingrauw papier zijn afkomstig uit het Maandblad Philatelie. 
 

AFFERDEN (L.B.) 
 

NS45 0001 

  
 

  
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Gennep 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   12 juli 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: schaars   Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   17 februari 1945 
Gevechten op/tussen:  17 februari 1945 
Beschadiging postinrichting: beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): nee 
Naar Cmgz: nee In particuliere handen: ? Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Een nieuw kortebalk dagtekeningstempel werd verstrekt op 9 november 1945. 
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AMMERZODEN 
 

NS45 0002 
 

  
 

 
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: ’s-Hertogenbosch 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   eind juli 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  19 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: zeldzaam  Maakwerk: weinig 
Bevrijdingsdatum:   5 mei 1945 
Gevechten op/tussen:  4 november 1944 tot 4 mei 1945 
Beschadiging postinrichting: opgeblazen 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: ja 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Een nieuw kortebalk dagtekeningstempel werd verstrekt op 19 november 1945. 
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BERGEN (L.B.) 
 

NS45 0003 
 

  
 

  
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Gennep 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   4 juli 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: schaars  Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   1 maart 1945 
Gevechten op/tussen:  18 februari 1945 tot 1 maart 1945 
Beschadiging postinrichting: zwaar beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: ja 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Een nieuw kortebalk dagtekeningstempel werd verstrekt op 9 november 1945. 
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EEDE (Z.L.) 
 

NS45 0004 
 

 
 
Status postinrichting: poststation  Ressort: Breskens 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   18 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: zeer zeldzaam Maakwerk: geen (niet bekend) 
Bevrijdingsdatum:   19 oktober 1944 
Gevechten op/tussen:  15 oktober 1944 tot 19 oktober 1944 
Beschadiging postinrichting: totaal vernield 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): nee 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: nee Verblijf stempel bekend: nee 
Een afdruk van het stempel is opgenomen op de stempelkaart in het Museum voor Communicatie als 
bewijs dat het stempel is opgezonden naar Den Haag. 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Een nieuw kortebalk dagtekeningstempel werd verstrekt op 9 november 1945. Het kortebalkstempel 
met volgnummer 1 werd verzonden op 18 mei 1928. Door oorlogshandelingen in 1945 werd het stem-
pel als verloren beschouwd. Het stempel werd niet vervangen door een nieuw exemplaar met volg-
nummer 1, maar met volgnummer 2. 
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ELLEWOUTSDIJK 
 

NS45 0005 

   
 

 
 
Status postinrichting: poststation  Ressort: Goes 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   18 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: zeldzaam  Maakwerk: weinig 
Bevrijdingsdatum:   29 oktober 1944 
Gevechten op/tussen:  26 oktober 1944 tot 29 oktober 1944 
Beschadiging postinrichting: bominslag 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ? Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Het stempel kwam in de plaats van het als verloren beschouwde stempel met volgnummer 1 na een 
bominslag op 26 oktober 1944. Het nieuwe stempel werd toegezonden op 9 november 1945. 
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GENNEP 1. 
 

NS45 0006 
 

    
 

  
 
Status postinrichting: postkantoor  Ressort: niet van toepassing 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   26 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 met nummer 3 
Stukken met afdruk  Echt: normaal  Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   12 februari 1945 
Gevechten op/tussen:  10 februari 1945 tot 12 februari 1945 
Beschadiging postinrichting: beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: ja 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

   
 

Het stempel werd toegezonden op 9 november 1945 en vernietigd op 26 augustus 1969. Dit stempel 
diende als vervangend exemplaar voor het verloren gegane stempel met volgnummer 1 en het daarop 
in gebruik genomen noodstempel nummer 1.  
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GENNEP 2. 
 

NS45 0007 

  

   
 
Status postinrichting: postkantoor  Ressort: niet van toepassing 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   3 juli 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 met nummer 4 
Stukken met afdruk  Echt: normaal  Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   12 februari 1945 
Gevechten op/tussen:  10 februari 1945 tot 12 februari 1945 
Beschadiging postinrichting: beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ? Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Het stempel werd toegezonden op 9 november 1945 en vernietigd op 26 augustus 1969. Dit stempel 
diende als vervangend exemplaar voor het verloren gegane stempel met volgnummer 2 en het daarop 
in gebruik genomen noodstempel nummer 2. 
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GRUBBENVORST 
 

NS45 0008 

   
 

 
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Venlo 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   23 maart 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: schaars  Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   26 november 1944 
Gevechten op/tussen:  26 november 1944 
Beschadiging postinrichting: beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ? Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Het stempel werd toegezonden op 9 november 1945. 
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HEDEL 
 

NS45 0009 

  
 

 
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: ’s-Hertogenbosch 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   eind juli 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: zeldzaam  Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   12 februari 1945 
Gevechten op/tussen:  10 februari 1945 tot 12 februari 1945 
Beschadiging postinrichting: beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ? Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 
 

  
 

Het stempel werd toegezonden op 9 november 1945. Het kortebalk dagtekeningstempel met volg-
nummer 1 werd verstrekt op 18 juni 1933. Dit stempel werd als verloren beschouwd en een nieuw 
stempel met volgnummer 2 werd besteld. 
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HEYEN 
 

NS45 0010 
 

 
 

 
 
Status postinrichting: poststation  Ressort: Gennep 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   4 juli 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: schaars  Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   12 februari 1945 
Gevechten op/tussen:  11 februari 1945 en 12 februari 1945 
Beschadiging postinrichting: verwoest 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ? Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

   
 

Het stempel werd toegezonden op 9 november 1945 toegezonden ter vervanging van het veloren 
gegane langebalkstempel. 
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KERKDRIEL 
 

NS45 0011 

  
 

 
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: ’s-Hertogenbosch 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   eind juli 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  29 april 1946 
Stukken met afdruk  Echt: zeldzaam  Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   5 mei 1945 
Gevechten op/tussen:  26 april 1945 
Beschadiging postinrichting: zwaar beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ? Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

Een nieuw dagtekeningstempel werd niet aangemaakt omdat de kortebalkstempels met volgnummer 1 
en 2 werden teruggevonden en, na te zijn schoongemaakt, opnieuw in gebruik werden genomen. 
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KLUNDERT 1. 
 

NS45 0012 

  
 

 
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Roosendaal 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   16 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: normaal  Maakwerk: veel 
Bevrijdingsdatum:   5 november 1944 
Gevechten op/tussen:  3 november 1944 tot 5 november 1944 
Beschadiging postinrichting: verwoest 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Het stempel werd toegezonden op 9 november 1945 als vervanging voor de noodstempels die na de 
bevrijding in gebruik waren. 
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KLUNDERT 2. 
 

NS45 0013 

   
 

  
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Roosendaal 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   18 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: normaal  Maakwerk: veel 
Bevrijdingsdatum:   5 november 1944 
Gevechten op/tussen:  3 november 1944 tot 5 november 1944 
Beschadiging postinrichting: verwoest 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuwe dagtekeningstempels: 
 

  
 

Het stempel werd toegezonden op 9 november 1945 als vervanging voor de noodstempels die na de 
bevrijding in gebruik waren. 
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MEERLO (L.B.) 
 

NS45 0014 
 

  
 

  
 
Status postinrichting: poststation  Ressort: Venray 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   16 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: zeldzaam  Maakwerk: veel 
Bevrijdingsdatum:   24 november 1944 
Gevechten op/tussen:  24 november 1944 tot 28 november 1944 
Beschadiging postinrichting: beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

 
 

Het stempel werd verzonden op 9 november 1945. Het kortebalk dagtekeningstempel met volg-
nummer 1 werd verstrekt in januari 1927. Dit stempel werd als verloren beschouwd en een nieuw 
stempel met volgnummer 2 werd besteld. 
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OTTERSUM 
 

NS45 0015 
 

 
 

 
 
Status postinrichting: poststation  Ressort: Gennep 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   4 juli 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: zeldzaam  Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   11 februari 1945 
Gevechten op/tussen:  11 februari 1945 
Beschadiging postinrichting: gesloten, heropend in mei 1945 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: nee Verblijf stempel bekend: Postmuseum 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Het stempel werd toegezonden op 9 november 1945 en kwam in de plaats van het verloren gegane 
stempel met volgnummer 1. 



32 

 

OVERLOON 
 

NS45 0016 

  
 

  
 

Op de achterzijde van de antwoordbriefkaart gericht aan de heer F.W. van der Wart Jr. is door de heer 
Traanberg vermeld: Volgens mededeeling van den heer H. Cuypers, kantoorhouder van het poststati-
on Overloon N.B. werd dit station 28 Sept. 1944 door oorlogsgeweld geheel verwoest en de stempel 
eerst 15 Juli jl. onder het puin teruggevonden. Inmiddels is sedert 2 Juni 1945 een enkelring nood-
stempel in gebruik type Gennep 1 en 2 en Vierlingsbeek. 
 
Status postinrichting: poststation  Ressort: Boxmeer 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   29 mei 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  14 september 1945 
Stukken met afdruk  Echt: zeldzaam  Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   22 oktober 1944 
Gevechten op/tussen:  29 september 1944 tot 22 oktober 1944 
Beschadiging postinrichting: verwoest (tussen 8 oktober 1944 en 12 oktober 1944)  
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

 
 

Het stempel werd verzonden in juli 1945. Het in juli 1945 teruggevonden kortebalk dagtekeningstem-
pel met volgnummer 1 verstrekt in juni 1916 was dermate beschadigd dat het niet meer bruikbaar was. 
Inmiddels was het noodstempel in gebruik genomen. 
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SAMBEEK 
 

NS45 0017 
 

? 
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Boxmeer 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   16 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  niet van toepassing 
Stukken met afdruk  Echt: onbekend  Maakwerk: geen 
Bevrijdingsdatum:   26 september 1944 
Gevechten op/tussen:  26 september 1944 
Beschadiging postinrichting: licht beschadigd  
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): nee 
Naar Cmgz: nee In particuliere handen: ? Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Het kortebalk dagtekeningstempel met volgnummer 1, verstrekt in augustus 1919, werd al vrij snel 
teruggevonden en na te zijn schoongemaakt opnieuw in gebruik genomen. Een nieuw kortebalk dag-
tekeningstempel werd in augustus 1949 toegezonden. 
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SEVENUM 
 

NS45 0018 

     
 

   
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Venlo 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   26 maart 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: normaal  Maakwerk: veel 
Bevrijdingsdatum:   22 november 1944 
Gevechten op/tussen:  16 november 1944 
Beschadiging postinrichting: zwaar beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: nee Verblijf stempel bekend: Postmuseum 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

 
 

Het hulppostkantoor te Sevenum had twee kortebalk dagtekeningstempels in gebruik met de volg-
nummers 1 en 2. De twee stempels waren verstrekt in oktober 1938 (nummer 1) en december 1943 
(nummer 2). Omdat men veronderstelde dat beide stempels verloren waren gegaan werd een nieuw 
stempel besteld met volgnummer 3. Het stempel werd op 9 november 1945 toegezonden. De twee 
oude stempels werden echter teruggevonden en na te zijn schoongemaakt opnieuw in gebruik geno-
men. 
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SIEBENGEWALD 
 

NS45 0019 
 

  
 

  
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Gennep 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   4 juli 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: schaars  Maakwerk: zeer veel 
Bevrijdingsdatum:   3 maart 1945 
Gevechten op/tussen:  29 februari 1945 
Beschadiging postinrichting: zwaar beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

 
 

Het stempel werd verzonden op 9 november 1945. 
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TEGELEN 1. 
 

NS45 0020 
 

 
 
Status postinrichting: postkantoor  Ressort: niet van toepassing 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   9 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: niet gebruikt Maakwerk: niet van toepassing 
Bevrijdingsdatum:   1 maart 1945 
Gevechten op/tussen:  3 december 1944 
Beschadiging postinrichting: verwoest 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  nee Van Centraal magazijn (Cmgz): nee 
Naar Cmgz: nee In particuliere handen: nee Verblijf stempel bekend: ja 
 

TEGELEN 3. 
 

NS45 0021 
 

 
 
Status postinrichting: postkantoor  Ressort: niet van toepassing 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   18 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: niet gebruikt Maakwerk: niet van toepassing 
Bevrijdingsdatum:   1 maart 1945 
Gevechten op/tussen:  3 december 1944 
Beschadiging postinrichting: verwoest 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  nee Van Centraal magazijn (Cmgz): nee 
Naar Cmgz: nee In particuliere handen: nee Verblijf stempel bekend: ja 
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TEGELEN 4. 
 

NS45 0022 
 

 
 
Status postinrichting: postkantoor  Ressort: niet van toepassing 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   18 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: niet gebruikt Maakwerk: niet van toepassing 
Bevrijdingsdatum:   1 maart 1945 
Gevechten op/tussen:  3 december 1944 
Beschadiging postinrichting: verwoest 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  nee Van Centraal magazijn (Cmgz): nee 
Naar Cmgz: nee In particuliere handen: nee Verblijf stempel bekend: ja 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

   
 

De stempels nummers 1 tot en met 4 werden als verloren beschouwd bij de verwoesting van het post-
kantoor op 3 december 1944. Drie noodstempels werden naar het postkantoor Tegelen gezonden 
maar niet in gebruik genomen omdat inmiddels de stempels met nummer 1, 2 en 4 waren teruggevon-
den. Nummer 3, een van de twee hamerstempels, bleef zoek. 
 

    
 

Inmiddels waren ter vervanging van de als verloren gegane stempels vier nieuwe stempels besteld 
met de volgnummers 5 tot en met 8. Deze vier stempels werden toegezonden op 9 november 1945. 
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VELDDRIEL 
 

NS45 0023 
 

 
 

 
 
Status postinrichting: poststation  Ressort: ’s-Hertogenbosch 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   eind juli 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  19 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: zeldzaam  Maakwerk: veel 
Bevrijdingsdatum:   1 maart 1945 
Gevechten op/tussen:  3 december 1944 
Beschadiging postinrichting: verwoest 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Het stempel werd verzonden op 19 november 1945. 
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VELDEN 
 

NS45 0024 

  
 

 
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Venlo 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   30 mei 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: schaars  Maakwerk: veel 
Bevrijdingsdatum:   3 maart 1945 
Gevechten op/tussen:  - 
Beschadiging postinrichting: beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

 
 

Het stempel werd verzonden op 9 november 1945. 
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VIERLINGSBEEK 
 

NS45 0025 
 

    
 

  
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Boxmeer 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   16 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  14 september 1945 
Stukken met afdruk  Echt: schaars  Maakwerk: veel 
Bevrijdingsdatum:   17 oktober 1944 
Gevechten op/tussen:  30 september 1944 tot 17 oktober 1944 
Beschadiging postinrichting: verwoest 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: nee 
 
Een afdruk is bekend met de datum 9 juni 1945. 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Het oude metalen dagtekeningstempel werd echter vóór 3 augustus 1945 (zie afdruk) teruggevonden 
en weer in gebruik genomen. In dit stempel werd in het jaar 1945 een jaarkarakter gebruikt met een 
open cijfer 4.  
Inmiddels was echter een nieuw dagtekeningstempel besteld met volgnummer 2.  
Dit stempel werd verzonden in september 1945. 
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WELL (L.B.) 
 

NS45 0026 
 

 
 
Status postinrichting: hulpkantoor  Ressort: Gennep 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   niet verstrekt 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  niet van toepassing (stempel teruggevonden) 
Stukken met afdruk  Echt: --   Maakwerk: -- 
Bevrijdingsdatum:   3 maart 1945 
Gevechten op/tussen:  3 maart 1945 
Beschadiging postinrichting: verwoest 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  nee Van Centraal magazijn (Cmgz): nee 
Naar Cmgz: nee In particuliere handen: ? Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

 
 

Het langebalk dagtekeningstempel werd al spoedig teruggevonden en na te zijn schoongemaakt weer 
in gebruik genomen. 
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WELLERLOOI 
 

NS45 0027 
 

 
 
Status postinrichting: poststation  Ressort: Gennep 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   niet verstrekt 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  niet van toepassing (stempel teruggevonden) 
Stukken met afdruk  Echt: --   Maakwerk: -- 
Bevrijdingsdatum:   3 maart 1945 
Gevechten op/tussen:  geen 
Beschadiging postinrichting: verwoest (granaatinslag) 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  nee Van Centraal magazijn (Cmgz): nee 
Naar Cmgz: nee In particuliere handen: ? Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

 
 

Het kortebalk dagtekeningstempel werd al spoedig teruggevonden en na te zijn schoongemaakt weer 
in gebruik genomen. 
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WOENSDRECHT 
 

NS45 0028 

  
 

 
 
Status postinrichting: poststation  Ressort: Bergen op Zoom 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   16 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: zeldzaam   Maakwerk: weinig 
Bevrijdingsdatum:   23 oktober 1944 
Gevechten op/tussen:  6 oktober 1944 tot 16 oktober 1944 
Beschadiging postinrichting: verwoest 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

  
 

Het stempel werd verzonden op 9 november 1945. Het stempel diende als vervanging voor het verlo-
ren gegane stempel met volgnummer 1 en het noodstempel van 1945. 
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YSSELSTEIN (L.B.) 
 

NS45 0029 
 

 
 

 
 
Status postinrichting: poststation  Ressort: Venray 
Uitreikingsdatum gummi dagtekeningstempel:   18 juni 1945 
Uitreikingsdatum nieuw metalen dagtekeningstempel:  9 november 1945 
Stukken met afdruk  Echt: zeldzaam   Maakwerk: weinig 
Bevrijdingsdatum:   18 oktober 1944 
Gevechten op/tussen:  12 oktober 1944 tot 18 oktober 1944 
Beschadiging postinrichting: licht beschadigd 
 
Status stempel: 
Aangemaakt: ja Gebruikt:  ja Van Centraal magazijn (Cmgz): ja 
Naar Cmgz: ja In particuliere handen: ja Verblijf stempel bekend: nee 
 
Nieuw dagtekeningstempel: 
 

 
 

Het stempel werd verzonden op 9 november 1945. 
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Overzicht gummi noodstempels 1945 
 

De datum van uitreiking van het gummi noodstempel is niet altijd aangegeven. 
De laatst bekende datum van gebruik van het gummi noodstempel is afgeleid van afdrukken op ver-
zonden poststukken. Latere data dan de datum van uitreiking van het nieuwe stalen dagtekenings-
tempel (kortebalk typenraderstempel) kunnen worden gevonden. Bij de verstrekking van het nieuwe 
stempel werd niet altijd het rubber noodstempel teruggezonden.  
Meldingen van vroegere en latere data van gebruik graag melden bij de auteur (Cees Janssen). 
 
Nummer Kantoornaam  Uitgereikt: Laatst bekende Uitgereikt 
       datum:   nieuw: 
 

NS45 0001 AFFERDEN (L.B.) 1945-07-12 1945-12-25  1945-11-09  
NS45 0002 AMMERZODEN 1945-07-?? 1945-12-01  1945-11-19 
NS45 0003 BERGEN (L.B.)  1945-07-04 1945-11-14  1945-11-09 
NS45 0004 EEDE (Z.L.)  1945-06-18 19??   1945-11-09 
NS45 0005 ELLEWOUTSDIJK 1945-06-18 19??   1945-11-09 
NS45 0006 GENNEP 1.  1945-06-26 1945-11-07  1945-11-09 
NS45 0007 GENNEP 2.  1945-07-03 1945-11-13  1945-11-09 
NS45 0008 GRUBBENVORST 1945-03-23 1946-01-11  1945-11-09 
NS45 0009 HEDEL   1945-07-?? 1946-02-04  1945-11-09 
NS45 0010 HEYEN   1945-07-04 19??   1945-11-09 
NS45 0011 KERKDRIEL  1945-07-?? 1945-09-22  -- 
NS45 0012 KLUNDERT 1.  1945-06-16 19??   1945-11-09 
NS45 0013 KLUNDERT 2.  1945-06-18 1946-04-11  1945-11-09 
NS45 0014 MEERLO (L.B.)  1945-06-16 1946-01-28  1945-11-09 
NS45 0015 OTTERSUM  1945-07-04 1945-12-08  1945-11-09 
NS45 0016 OVERLOON  1945-05-29 1945-12-24  1945-09-14 
NS45 0017 SAMBEEK  1945-06-16 onbekend  -- 
NS45 0018 SEVENUM  1945-03-26 1946-01-11  1945-11-09 
NS45 0019 Siebengewald  1945-07-04 1945-12-21  1945-12-21 
NS45 0020 TEGELEN 1.  1945-06-09 niet gebruikt 
NS45 0021 TEGELEN 3.  1945-06-18 niet gebruikt 
NS45 0022 TEGELEN 4.  1945-06-18 niet gebruikt 
NS45 0023 VELDDRIEL  1945-07-?? 1946-01-24  1945-11-19 
NS45 0024 VELDEN  1945-05-30 1945-11-14  1945-11-09 
NS45 0025 VIERLINGSBEEK 1945-06-09 *) 1945-12-24  1945-09-14 
NS45 0026 WELL (L.B.)  niet verstrekt niet gebruikt 
NS45 0027 WELLERLOOI  niet verstrekt niet gebruikt 
NS45 0028 WOENSDRECHT 1945-05-03 *) 19??   1945-11-09 
NS45 0029 YSSELSTEIN (L.B.) 1945-06-18 1946-02-01  1945-11-09 
 
*) Formele datum van verstrekking: 16 juni 1945. 
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Noodstempel zonder plaatsnaam 
 

    
 

De in het artikel (gepubliceerd in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van maart 1971) van 
Blom afgebeelde stempelafdruk (zie pagina 6) blijkt geen Nederlands noodstempel te zijn.  
De heer H. Hospers schreef daarover het volgende (citaat ir. J.A.D. Krajenbrink): 
In sommige publicaties wordt bovenstaande afdruk van een gummistempel gerekend tot de Neder-
landse noodstempels. Deze veronderstelling is echter niet juist. 
 

In de naoorlogse periode in Nederlandsch Indië moesten de Nederlanders van de regering in de kam-
pen blijven. Uiteraard was het voor de ex-geïnterneerden van groot belang weer met de familie te 
kunnen corresponderen. Men wist van elkaar niet of men nog leefde. 
Helaas waren er op het noodpostkantoor in Batavia (het echte postkantoor werd bezet door Indone-
sië) nauwelijks voorzieningen. In ieder geval geen postzegels en stempels. 
Tot in de eerste helft van december 1945 werden brieven niet gefrankeerd en niet afgestempeld ver-
zonden. 
 

Op 13 december 1945 werd in Nederland bekend gemaakt, dat de portokosten van brieven uit Neder-
landsch Indië voortaan ‘door de ontvanger’ moesten worden voldaan. Op 26 december 1945 werd in 
Nederlandsch Indië een naamloos rubberstempel in gebruik genomen. De brieven konden nu toch 
worden gestempeld. Maar nog altijd werd de correspondentie ongefrankeerd verzonden. 
 

 
 

Voorbeeld van een ten onrechte aan Nederland toegeschreven noodstempel, zoals gepubliceerd in 
het artikel van F. Blom in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van maart 1971. 


