AALSMEER
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Aalsmeer ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 16 november 1909.
Nummers .5 tot en met .7 op 6 november 1912.
Nummer .8 op 15 maart 1918.
Nummers .9 en .10 op 29 juli 1920.
1909-11-16
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 16 november 1909.
Het stempel met volgnummer .4 werd vervangen op 26 november 1921.
1912-11-06
Nummers .5

Vervolgnummers .5 tot en met .7 werden verstrekt op 6 november 1912.
1918-03-15
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 15 maart 1918.
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1920-07-29
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 29 juli 1920. Stempel nummer .10 werd terugontvangen wegens overcompleet, doch een datum is niet vermeld.
1921-11-26
Nummer .4

Een nieuw bestellerstempel met volgnummer .4 werd toegezonden op 25 november 1921 ter vervanging van het stempel verstrekt op 16 november 1909.

AALTEN
Provincie Gelderland
Het postkantoor Aalten ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 4 maart 1900.
1900-03-04
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 4 maart 1900. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met D verstrekt voor vier postbestellingen per dag.
Het postkantoor Aalten ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
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De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .4 tot en met .9 op 28 mei 1908.
Nummers .10 tot en met .16 op 30 april 1909.
Nummers .17 en .18 op 15 maart 1920.
Nummers .19 en .20 op 16 juni 1920.
1908-05-28
Nummers .4 tot en met .9

Vervolgnummers .4 tot en met .9 werden verstrekt op 28 mei 1908.
1909-04-30
Nummers .9 en .10 tot en met .16

Vervolgnummers .10 en .16 werden verstrekt op 30 april 1909. Stempel nummer .9 van mei 1908 was
waarschijnlijk verloren gegaan.
1920-03-15
Nummers .17 en .18

Vervolgnummers .17 en .18 werden verstrekt op 15 maart 1920.
1920-06-16
Nummers .19 en .20

Vervolgnummers .19 en .20 werden verstrekt op 16 juni 1920.
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AARDENBURG
Provincie Zeeland
s
Mededeelingen No 2070 van 27 april 1911: Met ingang van 1 Mei 1911 wordt het hulppostkantoor
te Aardenburg opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd. Onder dit postkantoor zal ressorteeren het hulppostkantoor te Eede.
Het postkantoor Aardenburg ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 12 juni 1911.
De stempels werden op 16 oktober 1924 buiten gebruik gesteld.
1911-06-12
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 12 juni 1911. De stempels
werden op 16 oktober 1924 buiten gebruik gesteld.
Mededeelingen No 9914S van 17 september 1924: Met ingang van 16 October 1924 wordt te Aardenburg, met opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te plaatse een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, hetwelk voor de drie diensten zal ressorteeren onder het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Oostburg.

ABCOUDE
Provincie Utrecht
Het hulppostkantoor te Abcoude werd op 16 november 1891 omgezet in een postkantoor.
Het postkantoor Abcoude ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 20 oktober 1902.
Nummers .3 en .4 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
Nummers .5 en .6 op 10 juli 1917.
De stempels werden op 1 april 1925 buiten gebruik gesteld.
1902-10-20
Nummers .1 en .2
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De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 20 oktober 1902. De stempels
werden op 1 april 1925 buiten gebruik gesteld en vernietigd op 9 april 1925.
19??
Nummers .3 en .4

In het stempelboek komen geen afdrukken voor van de bestellerstempels nummer .3 en .4, doch alleen een aantekening, dat deze twee stempels eveneens op 9 april 1925 zijn vernietigd nadat ze op 1
april 1925 buiten gebruik waren gesteld.
Het postkantoor Abcoude ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .5 en .6 op 10 juli 1917.
1917-07-10
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 10 juli 1917. De stempels werden op 1 april 1925 buiten
gebruik gesteld.
Mededeelingen No 2514S van 18 maart 1925: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Abcoude
wordt met ingang van 1 April 1925 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals het hulpkantoor te Baambrugge, voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Amsterdam.

AKKRUM
Provincie Friesland
Het postkantoor Akkrum ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 4 maart 1900
Nummer .3 op 2 oktober 1901.
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1900-03-04
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 4 maart 1900. Tevens werden de
letterkarakters A, B en C toegezonden voor drie postbestellingen per dag.
1901-10-02
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 2 oktober 1901.
Mededeelingen No 8179S van 20 juli 1932: Met ingang van 1 Augustus 1932 wordt het post-, telegraaf- en telefoonkantoor Akkrum vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals het hulpkantoor te Oldeboorn en het poststation te Terhorne voor den postdienst zal
ressorteeren onder het post- en telegraafkantoor te Leeuwarden.

ALBLASSERDAM
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Alblasserdam ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 30 april 1904.
1904-04-30
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 30 april 1904.
Het postkantoor Alblasserdam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .3 op 14 februari 1921.
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1921-02-14
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 14 februari 1921.
Mededeelingen No 334S van 13 januari 1932: Met ingang van 1 Februari 1932 wordt het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Alblasserdam vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Kinderdijk voor den postdienst zal
ressorteeren onder het postkantoor te Dordrecht.

ALKMAAR
Noord-Holland
Het postkantoor Alkmaar ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .10 op 2 december 1887.
Nummer .11 op 15 december 1888.
Nummer .12 op 1 november 1890.
Nummer .13 op 4 augustus 1893.
Nummer .14 op 12 juli 1899.
Nummer .15 op 12 december 1899.
Nummers .16 en .17 op 2 oktober 1901.
Nummer .18 op 6 maart 1903.
Nummers .19 en .20 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1887-12-02
Nummers .1 tot en met .10

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .10 werden verstrekt op 2 december 1887 met
daarbij de letters A tot en met F voor zes postbestellingen per dag.
1888-12-15
Nummer .11
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Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 15 december 1888. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1890-11-01
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 1 november 1890. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1893-08-04
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 4 augustus 1893.
1899-07-12
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 12 juli 1899.
1899-12-12
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 12 december 1899.
1901-07-08
Nummer .1
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Op 8 juli 1901 werd een nieuw bestellerstempel met volgnummer .1 toegezonden ter vervanging van
het op 2 december 1887 verstrekte exemplaar.
1901-10-02
Nummers .16 en .17

Vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 2 oktober 1901.
1903-03-06
Nummer .18

Vervolgnummer .18 werd verstrekt op 6 maart 1903.
1903-05-18
Nummers .2, .9 en .10

Op 18 mei 1903 werden nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .2, .9 en .10 toegezonden ter
vervanging van de op 2 december 1887 verstrekte stempels.
1905-09-29
Nummer .6

Op 29 september 1905 werd een nieuw stempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
op 2 december 1887 verstrekte exemplaar.
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19??
Nummers .19 en .20
Afdrukken van de bestellerstempels met de nummers .19 en .20 komen niet voor in het stempelboek.
Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.
Het postkantoor Alkmaar ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .21 tot en met .25 op 3 december 1907.
Nummers .26 tot en met .29 op 19 september 1913.
Nummers .30 en .31 op 11 mei 1915.
Nummers .31 tot en met .35 op 29 maart 1917.
Nummers .36 tot en met .40 op 18 juli 1919.
Nummers .41 tot en met .65 op 5 mei 1920.
1907-12-03
Nummers .21 tot en met .25

Vervolgnummers .21 tot en met .25 werden verstrekt op 3 december 1907.
1913-09-19
Nummers .26, .27 en .28

Vervolgnummers .26 tot en met .28 werden verstrekt op 19 september 1913.
1915-05-11
Nummers .29 en .30

Vervolgnummers .29 en .30 werden verstrekt op 11 mei 1915.
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1917-03-29
Nummers .31 tot en met .35

Vervolgnummers .31 tot en met .35 werden verstrekt op 29 maart 1917.
1918-06-20
Nummer .2

Op 20 juni 1918 werd een nieuw stempel nummer .2 toegezonden ter vervanging van het oude model
type III, toegezonden op 18 mei 1903.
1919-06-07
Nummers .10 en .17

Op 7 juni 1919 werden twee nieuwe stempels met nummer .10 en .17 toegezonden. Nummer .10 verving het exemplaar in het oude model type III, verstrekt op 18 mei 1903 en nummer .17 het stempel,
eveneens in het oude model type III verstrekt op 2 oktober 1901. Stempel nummer .10 is later verloren
gegaan en vervangen door een nieuw exemplaar in mei 1927 (zie aldaar).
1919-07-18
Nummers .36 tot en met .40
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Vervolgnummers .36 tot en met .40 werden verstrekt op 18 juli 1919.
1920-01-02
Nummer .25

Op 2 januari 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .25 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 3 december 1907.
1920-05-05
Nummers .41 tot en met .65

Vervolgnummers .41 tot en met .65 werden verstrekt op 5 mei 1920.
1921-11-23
Nummer .43

Op 23 november 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .43 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 5 mei 1920. Waarschijnlijk is het eerste stempel verloren gegaan.
1923-05-12
Nummer .31

Op 12 mei 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .31 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op29 maart 1917.
1926-01-12
Nummer .40
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Op 12 januari 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .40 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 18 juli 1919.
1926-08-26
Nummer .14

Op 26 augustus 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .14 toegezonden ter vervanging
van het stempel in het oude model type III verstrekt op 12 juli 1899.
1926-09-29
Nummer .11

Op 29 september 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging
van het stempel in het oude model type III verstrekt op ?? 18??.
1927-05-00
Nummer .10

In mei 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 7 juni 1919 dat verloren was geraakt.

ALMELO
Provincie Overijssel
Het postkantoor Almelo ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 26 augustus 1880.
Nummer .6 op 23 mei 1882.
Nummer .7 op 31 augustus 1885.
Nummer .8 op 23 oktober 1886.
Nummer .9 op 28 mei 1888.
Nummer .10 op 31 oktober 1888.
Nummer .11 op 2 december 1890.
Nummer .12 op 1 november 1893.
Nummer .13 op 12 maart 1896.
Nummers .14 en .15 op 20 juni 1899.
Nummer .16 op 15 mei 1902.
Nummers .17 tot en met .20 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1880-08-26
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 26 augustus 1880. Tevens
de letterkarakters A tot en met F voor zes postbestellingen per dag.
1882-05-23
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 23 mei 1882.
1885-08-31
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 31 augustus 1885. Tevens de letterkarakters A tot en met F voor
zes postbestellingen per dag.
1886-10-23
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 23 oktober 1886. Tevens de letterkarakters A tot en met E voor
vijf postbestellingen per dag.
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1888-05-28
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 28 mei 1888.
1888-10-31
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 31 oktober 1888. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1890-12-02
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 2 december 1890. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1893-11-01
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 1 november 1893. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
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1896-03-12
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 12 maart 1896. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1898-09-12
Nummers .3 en .6

Op 12 september 1898 werden twee nieuw bestellerstempels met de nummers .3 en .6 toegezonden
ter vervanging van de stempels verstrekt op ?? 18??.
1899-06-20
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 20 juni 1899. Tevens werden de letterkarakters A tot
en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1902-05-15
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 15 mei 1902.

36

1906-06-07
Nummer .5

Op 7 juni 1906 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 26 augustus 1880.
1906-09-14
Nummer .7

Op 14 september 1906 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op ?? 18??.
19??
Nummers .17 tot en met .20
Afdrukken van de bestellerstempels met de nummers .17 tot en met .20 komen niet voor in het stempelboek. Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.
Het postkantoor Almelo ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .21 op 15 augustus 1907.
Nummers .22 en .23 op 28 november 1910.
Nummers .24 tot en met .26 op 29 augustus 1912.
Nummer .27 werd (volgens de stempelkaart) niet verstrekt.
Nummers .28 tot en met .30 op 12 augustus 1913.
Nummers .31 tot en met .34 op 12 maart 1915.
Nummers .35 tot en met .38 op 31 januari 1920.
Nummers .39 tot en met .43 op 26 november 1920.
1907-08-15
Nummer .21

Vervolgnummer .21 werd verstrekt op 15 augustus 1907.
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1908-04-07
Nummer .4

1910-11-28
Nummers .22 en .23

Vervolgnummers .22 en .23 werden verstrekt op 28 november 1910.
1912-08-29
Nummers .24, .25 en .26

Vervolgnummers .24 tot en met .26 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
1912-11-06
Nummers .23 tot en met .27

De bestellerstempels met de nummers .23 tot en met .27 werden verstrekt op 6 november 1912.
De afdruk van het stempel met nummer .23 alsmede de aantekeningen bij de afdruk zijn aangebracht op
de bladzijde van het stempelboek van het postkantoor Almelo.
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1913-08-12
Nummers .28, .29 en .30

Vervolgnummers .28 tot en met .30 werden verstrekt op 12 augustus 1913.
1914-02-06
Nummer .19

1915-03-12
Nummers .31 tot en met .34

Vervolgnummers .31 tot en met .34 werden verstrekt op 12 maart 1915.
1917-08-02
Nummer .2
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1918-03-15
Nummer .20

1920-01-31
Nummers .35 tot en met .38

Vervolgnummers .35 tot en met .38 werden verstrekt op 31 januari 1920.
1920-11-26
Nummers .33 en .39 tot en met .43

Vervolgnummers .39 tot en met .43 werden verstrekt op 26 november 1920.
1927-04-07
Nummers .8 en .17
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Hoofdbestellerstempels Almelo
1914-02-06
Nummers 1 en 2

De hoofdbestellerstempels nummer 1 en 2 werden verstrekt op 6 februari 1914.

ALPHEN AAN DEN RIJN
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Alphen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 1 oktober 1873.
Nummer .5 op 28 november 1874.
Nummer .6 op 23 januari 1897.
Nummer .7 op 8 april 1899.
Nummer .8 op 26 november 1900.
Nummers .9 en .10 op 29 mei 1903.
Nummers .11 en .12 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
Nummer .13 in juni 1910.
Nummers .14 en .15 op 8 april 1913.
Nummer .16 op 3 juni 1913.
Nummer .17 op 22 april 1914.
Nummer .18 op 26 september 1916.
Nummers .19 tot en met .22 op 18 januari 1918.
Nummers .23 tot en met .26 op 28 februari 1919.
1873-10-01
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 1 oktober 1873. Tevens
werden toegezonden de letterkarakters A, B en C voor drie postbestellingen per dag.
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1874-11-28
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 28 november 1874, zonder letterkarakters.
1878-03-22
Nummer .1

Op 22 maart 1878 werd een nieuw stempel met volgnummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 1 oktober 1873 dat gebroken was terugontvangen.
1878-12-10
Nummer .3

Op 22 maart 1878 werd een nieuw stempel met volgnummer .3 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 1 oktober 1873 dat gebroken was terugontvangen.
1889-04-29
Nummer .4

Op 29 april 1889 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 1 oktober 1873.
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1895-03-30
Nummer .3

Op 30 maart 1895 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 10 december 1878.
1897-01-23
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 23 januari 1897.
1897-08-18
Nummer .1

Op 18 augustus 1897 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 22 maart 1878.
1897-10-01
Nummer .2

Op 1 oktober 1897 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 1 oktober 1873.
1899-04-08
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 8 april 1899.
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1900-11-26
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 26 november 1900.
1903-05-29
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 29 mei 1903.
1904-03-12
Nummers .2 en .6

Op 12 maart 1904 werden twee nieuwe bestellerstempels met de nummers .2 en .6 toegezonden.
Bestellerstempel nummer .2 ter vervanging van het stempel verstrekt op1 oktober 1897 en nummer .6
ter vervanging van het stempel verstrekt op 23 januari 1897.
1904-07-11
Nummer .5

Op 11 juli 1904 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op ??
19??
Nummers .11 en .12
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .11 en .12 komen niet voor in het stempelboek. Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.
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1908-08-10
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 10 augustus 1908.
1909-03-26
Nummers .1, .6 en .7

1910-06-00
Nummer .13

Bij de afdruk van stempel nummer .13 is geen datum van verstrekking vermeld, doch moet liggen tussen
juni 1910 en december 1910. Het stempel werd toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt
op 10 augustus 1908.
1913-04-08
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 8 april 1913.
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1913-06-13
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 13 juni 1913. Het stempel werd vervangen op 2 maart 1915
nadat op 27 oktober 1914 het verkeerde vervangende nummer .14 was toegezonden (zie aldaar).
1914-04-22
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 22 april 1914.
1914-10-27
Nummer .14

Op 27 oktober 1914 werd een nieuw bestellerstempel met volgnummer .14 toegezonden. Dit stempel
werd echter meteen teruggezonden omdat ‘Bedoeld was nummer .16’.
1915-03-12
Nummer .16

Op 12 maart 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .16 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 13 juni 1913.
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1916-09-26
Nummer .18

Vervolgnummer .18 werd verstrekt op 26 september 1916.
1918-01-18
Nummers .19 tot en met .22

Vervolgnummers .19 tot en met .22 werden verstrekt op 28 januari 1918.
1919-02-28
Nummers .23 tot en met .26

Vervolgnummers .23 tot en met .26 werden verstrekt op 28 februari 1919.

AMERSFOORT
Provincie Utrecht
Het postkantoor Amersfoort ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 op 15 oktober 1884.
Nummer .9 op 30 mei 1885.
Nummer .10 op 21 april 1887.
Nummers .11 en .12 op 9 augustus 1890.
Nummer .13 op 4 december 1891.
Nummer .14 op 29 september 1892.
Nummer .15 op 20 september 1894.
Nummer .16 op 22 februari 1899.
Nummers .17 en .18 op 14 november 1899.
Nummer .19 op 26 november 1900.
Nummers .20 en .21 op 29 maart 1902.
Nummer .22 op 8 oktober 1902.
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Nummer .23 tot en met .27 op 6 november 1912.
Nummers .28 tot en met .30 op 6 november 1912.
Nummers .31 en .32 op 7 januari 1913.
Nummer .33 op 28 juni 1915.
Nummers .34 tot en met .36 op 2 augustus 1917.
Nummers .37 tot en met .50 op 20 juni 1918.
Nummers .51 tot en met .59 op ??
Nummers .60 tot en met .69 op 3 februari 1922.
1884-10-15
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .8 werden verstrekt op 15 oktober 1884. Tevens
werden de karakters A tot en met E bijgevoegd voor vijf postbestellingen per dag.
1885-05-30
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 30 mei 1885. Tevens werden de karakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1887-04-21
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 21 april 1887. Tevens werden de karakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1889-03-01
Nummer .7

Op 1 maart 1889 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 15 oktober 1884.
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1890-08-09
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 9 augustus 1890. Tevens werden toegezonden de
letterkarakters A tot en met E voor vijf postbestellingen per dag.
1891-12-04
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 4 december 1891. Tevens werden de karakters A tot en met E
toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1892-09-29
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 29 september 1892 alsmede de letterkarakters A tot en met E
voor vijf postbestellingen per dag.
1894-02-27
Nummer .1

Op 27 februari 1894 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 15 oktober 1884.
1894-09-20
Nummer .15
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Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 20 september 1894. Het stempel werd vervangen in november
1926.
1895-08-31
Nummer .5

Op 31 augustus 1895 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 15 oktober 1884. Het stempel werd vervangen in juni 1926.
1895-09-21
Nummer .12

Op 21 september 1895 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .12 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 9 augustus 1890.
1896-01-29
Nummer .4

Op 29 januari 1896 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 15 oktober 1884.
1899-02-22
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 22 februari 1899.

50

1899-11-14
Nummers .17 en .18

Vervolgnummers .17 en .18 werden verstrekt op 14 november 1899.
1900-11-26
Nummer

Vervolgnummer .19 werd verstrekt op 26 november 1900.

Het stempel werd vervangen in december 1926 waarna het werd vernietigd.
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1901-02-25
Nummer .3

1902-03-29
Nummers .20 en .21

Vervolgnummers .20 en .21 werden verstrekt op 29 maart 1902.
1902-10-08
Nummer .22

Vervolgnummer .22 werd verstrekt op 8 oktober 1902.
1904-01-02
Nummer .1

1905-02-28
Nummer .4
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1908-01-21
Nummer .7

1908-03-21
Nummer .23

Vervolgnummer .23 werd verstrekt op 21 maart 1908.
19??
Nummers .24, .25 en .26
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .24, .25 en .26 komen niet voor op de bladzijde van het stempelboek van Amersfoort. Evenmin een aantekening wanneer de stempels zijn verstrekt.
1909-02-12
Nummer .2 en .26

1909-05-22
Nummers .1 en .4
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1909-10-29
Nummer .8

1910-01-03
Nummer .27

Vervolgnummer .27 werd verstrekt op 3 januari 1910.
1911-01-11
Nummers .7 en .24

1912-08-28
Nummers .6 en .21
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1912-11-06
Nummers .28, .29 en .30

Vervolgnummers .28 tot en met .30 werden verstrekt op 6 november 1912.
1913-01-07
Nummers .31 en .32

Vervolgnummers .31 en .32 werden verstrekt op 7 januari 1913.
1913-02-27
Nummer .10

1913-05-26
Nummer .31
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1914-04-22
Nummer .20

1915-06-28
Nummer .33

Vervolgnummer .33 werd verstrekt op 28 juni 1915.
1916-08-16
Nummers .7, .14 en .23

1916-09-26
Nummer .9

1917-01-05
Nummer .12
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1917-08-02
Nummers .34, .35 en .36

Vervolgnummers .34 tot en met .36 werden verstrekt op 2 augustus 1917.
1918-06-20
Nummers .37 tot en met .50

Vervolgnummers .37 tot en met .50 werden verstrekt op 20 juni 1918.
1922-02-03
Nummers .40 en .60 tot en met .69

Vervolgnummers .60 tot en met .69 werden verstrekt op 3 februari 1922. Waarschijnlijk door een misverstand werden de volgnummers .51 tot en met .59 overgeslagen. De stempels met de volgnummers
.51 en .52 werden alsnog verstrekt op 13 mei 1925 en nummer .53 op 28 februari 1927.
1923-06-05
Nummer .3
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1923-09-07
Nummer .28

1924-03-21
Nummer .38

1925-05-13
Nummers .51 en .52

Vervolgnummers .51 en .52 werden verstrekt op 13 mei 1925.
1925-07-16
Nummer .17

1926-06-18
Nummer .5
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1926-11-17
Nummers .1 en .15

1926-12-30
Nummer .19

1927-01-08
Nummer .11

1927-02-28
Nummers .36 en .53

Vervolgnummer .53 werd verstrekt op 28 februari 1927.

Hoofdbestellerstempels Amersfoort
1909-02-12
Nummers 1 en 2

De hoofdbestellerstempels met de nummers 1 en 2 werden verstrekt op 12 februari 1909.
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1917-08-02
Nummer 3

Hoofdbestellerstempel nummer 3 werd verstrekt op 2 augustus 1917.

AMERONGEN
Provincie Utrecht
Het postkantoor Amerongen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 4 maart 1900.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .5 in augustus 1916.
Nummer .6 in november 1917.
1900-03-04
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1, .2 en .3 werden verstrekt op 4 maart 1900. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
19??
Nummer .4
Een afdruk van bestellerstempel nummer .4 ontbreekt in het stempelboek. Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer het stempel is verstrekt. Stempel nummer .4 werd vervangen in november
1917.
1916-08-00
Nummer .5
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Vervolgnummer .5 werd verstrekt in 1916. De datum van verstrekking is niet meer leesbaar maar ligt
tussen augustus en december 1916.
1917-11-00
Nummers .4 en .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt in november 1917. Stempel nummer .4 werd toegezonden ter vervanging van het op 4 maart 1900 verstrekte stempel.

AMMERSTOL
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Ammerstol ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op ??
Nummer .3 op 15 december 1919.
De stempels werden op 16 augustus 1922 buiten gebruik gesteld.
19??
Nummers .1 en .2
X
1919-12-15
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 15 december 1919. Het stempel werd op 16 augustus 1922 buiten gebruik gesteld en op 30 augustus 1922 terugontvangen.
Mededeelingen No 7499S van 16 augustus 1922: Met ingang van 16 Augustus 1922 wordt, met
opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ammerstol, aldaar een hulppost-, telegraafen telefoonkantoor gevestigd, hetwelk, evenals het hulpkantoor te Bergambacht, voor den postdienst
zal ressorteeren onder het kantoor te Schoonhoven.
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AMSTELVEEN
Provincie Noord-Holland
Mededeelingen No 7260S van 9 augustus 1922: Met ingang van 16 Augustus 1922 wordt, met opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Amstelveen, aldaar een post-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Bovenkerk,
Buitenveldert en Ouderkerk a/d Amstel.
Het postkantoor Amstelveen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 23 maart 1923.
Nummer .5 op 15 februari 1924.
Nummer .6 op 24 september 1929.
Nummer .7 op 7 april 1930.
1923-03-23
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 23 maart 1923. Stempel
nummer .1 werd vervangen op 26 juli 1928 omdat het stempel verloren was geraakt. Stempel nummer
.2 werd eveneens vervangen wegens verlies in mei 1925. Stempel nummer .3 werd reeds vervangen
op 27 oktober 1923.
1923-10-27
Nummer .3

Op 27 oktober 1923 werd stempelnummers .3, verstrekt op 23 maart 1923, vervangen door een nieuw
exemplaar. Waarschijnlijk was het eerste exemplaar verloren geraakt.
1924-02-15
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 15 februari 1924. Het stempel werd in juli 1927 vervangen door
een nieuw exemplaar vanwege slijtage.
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1925-05-00
Nummer .2

In mei 1925 werd een nieuw stempel met nummer .2 verstrekt ter vervanging van een exemplaar dat
verloren is geraakt. Gezien de aantekening bij de afdruk werd het stempel toegezonden met ‘groot
schrijven’, waarschijnlijk betreft het een berisping vanwege het verlies.
1927-07-00
Nummer .5

Het stempel werd toegezonden in juli 1927 ter vervanging van het exemplaar van februari 1924.
1928-07-26
Nummer .1

Op 26 juli 1928 werd een nieuw stempel .1 vertrekt ter vervanging van het exemplaar van maart 1923
dat verloren is geraakt. Dit stempel werd eveneens vervangen op 7 april 1930.
1929-09-24
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 24 september 1929.
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1930-04-07
Nummers .1 en .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 7 april 1930. Waarom tevens een nieuw stempel nummer .1 is
verstrekt, werd niet vermeld. Het verving het stempel toegezonden op 26 juli 1928.

AMSTERDAM
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Amsterdam ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .60 op 14 december 1867.
Nummers .61 tot en met .66 op 31 oktober 1871.
Nummers .67 tot en met .76 op 22 september 1874.
Nummers .77 tot en met .88 op 24 februari 1869.
Nummers .89 tot en met 105 op 22 september 1874.
Nummers 106 tot en met 131 op 15 december 1875.
Nummer 132 op 10 december 1878.
Nummers 133 tot en met 153 op 29 juni 1879.
Nummers 154 tot en met 156 op 18 mei 1880.
Nummers 157 tot en met 166 op 1 mei 1882.
Nummers 167 en 168 op 14 oktober 1882.
Nummer 169 op 1 februari 1883.
Nummers 170 tot en met 187 op 23 april 1883.
Nummers 188 en 189 op 2 juni 1883.
Nummer 190 op 3 november 1883.
Nummers 191 tot en met 193 op 7 januari 1884.
Nummers 194 tot en met 196 op 26 juni 1884.
Nummers 197 en 198 op 15 april 1885.
Nummers 199 en 200 op 18 november 1885.
Nummer 201 op 30 juni 1886.
Nummer 202 op 1 november 1886.
Nummers 203 tot en met 212 op 18 juni 1887.
Nummer 213 op 15 augustus 1887.
Nummer 214 op 21 februari 1888.
Nummers 215 tot en met 218 op 20 maart 1888.
Nummers 219 tot en met 222 op 28 juli 1888.
Nummers 223 tot en met 235 op 9 augustus 1890.
Nummers 236 tot en met 256 op 1 november 1890.
Nummers 257 en 258 op 5 januari 1891.
Nummers 259 tot en met 262 op 30 juni 1892.
Nummer 263 op 31 augustus 1892.
Nummers 264 tot en met 267 op 3 november 1892.
Nummer 268 op 27 februari 1894.
Nummers 269 tot en met 272 op 29 mei 1894.
Nummers 273 en 274 op 21 september 1895.
Nummers 275 tot en met 320 op 26 februari 1900.
Nummers 321 tot en met 330 op 15 mei 1902.
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Nummers 331 tot en met 340 op 9 juni 1902.
Nummers 341 tot en met 350 op 16 juni 1902.
Nummers 351 tot en met 375 op 12 september 1903.
Nummers 376 tot en met 400 op 7 oktober 1903.
Nummers 401 tot en met 450 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
Nummers 451 tot en met 477 op 19 december 1905.
Nummers 478 tot en met 491 op 23 december 1905.
Nummers 492 tot en met 500 op 28 december 1905.
1867-12-10
Nummers .1 tot en met .60

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .60 werden verstrekt op 10 december 1867. De
letterkarakters A tot en met G werden toegezonden op 14 december 1867 voor zeven postbestellingen per dag.
Het aantal bestellers per postbestelling was:
ste
1 bestelling: 60 bestellers (letter A)
de
2 bestelling: 36 bestellers (letter B)
de
3 bestelling: 60 bestellers (letter C)
de
4 bestelling: 36 bestellers (letter D)
de
5 bestelling: 24 bestellers (letter E)
de
6 bestelling: 36 bestellers (letter F)
de
7 bestelling: 12 bestellers (letter G)

1868-04-21
Nummers .44 en .48
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1869-02-24
Nummers .77 tot en met .88

Vervolgnummers .77 tot en met .88 werden verstrekt op 24 februari 1869. Tevens werden toegezonden de letterkarakters A, C, E, G, H en I voor de eerste, derde, vijfde, zevende, achtste en negende
postbestelling per dag.
1869-08-09
Nummer .28

1870-05-20
Nummer .10

1871-10-31
Nummers .61 tot en met .66

Vervolgnummers .61 tot en met .66 werden verstrekt op 31 oktober 1871. Tevens werden toegezonden de letterkarakters B, D, E, F voor de tweede, vierde, vijfde en zesde postbestelling per dag.
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1871-12-16
Nummer .3

1872-03-29
Nummers .19 en .52

1873-11-17
Nummer .16

1874-09-12
Nummer .66

1874-09-22
Nummers .67 tot en met .76 en .89 tot en met 105

Vervolgnummers .67 tot en met .76 en .89 tot en met 105 werden verstrekt op 22 september 1874.
Tevens werden toegezonden de letterkarakters A tot en met G voor zeven postbestellingen per dag.
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1875-07-13
Nummer .8

1875-12-15
Nummers .32 en .46 en 106 tot en met 131

Vervolgnummers 106 tot en met 131 werden verstrekt op 15 december 1875.
Vanaf februari 1879 is een groot aantal aantekeningen van verstrekkingen van bestellerstempels opgenomen op de eerste pagina van het stempelboek van Amsterdam, waarbij geen afdrukken zijn geplaatst.
1877-10-03
Nummers .20 en .47

1877-11-28
Nummers .18 en 103

1878-05-18
Nummers .37, .43, .83, .95 en 102

1878-08-28
Nummers .1, .5, .13, .43, .52, .64, .75, .81 en .97

1878-09-19
Nummer .79
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1878-12-10
Nummer 132

Vervolgnummer 132 werd verstrekt op 10 december 1878.
1879-02-25
Nummers .31 en .73

1879-07-29
Nummers 133 tot en met 153

Vervolgnummers 133 tot en met 153 werden verstrekt op 29 juni 1879.
1879-12-06
Nummers .22, .23, .30, .82 en 113

1880-05-18
Nummers .15, .82, 106, 108 en 149

1880-05-18
Nummers 154, 155 en 156

Vervolgnummers 154 tot en met 156 werden verstrekt op 18 mei 1880.
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1880-10-09
Nummers .47 en 107

1880-12-15
Nummers .40, .70 en 115

1881-06-20
Nummers 104, 107 en 111

1881-09-26
Nummers .3 en 133

1882-01-09
Nummers 102 en 110

1882-02-21
Nummer 133

1882-05-01
Nummers 157 tot en met 166

Vervolgnummers 157 tot en met 166 werden verstrekt op 1 mei 1882.
1882-10-14
Nummers 167 en 168

De vervolgnummers 167 en 168 werden verstrekt op 14 oktober 1882.
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1882-10-23
Nummer .18

1882-05-01
Nummer .58

1883-02-01
Nummers .55 en 169

Vervolgnummer 169 werd verstrekt op 1 februari 1883.
1883-04-23
Nummers 170 tot en met 187

Vervolgnummers 170 tot en met 187 werden verstrekt op 23 april 1883.
1883-06-02
Nummers 188 en 189

De vervolgnummers 188 en 189 werden verstrekt op 2 juni 1883.
1883-11-03
Nummer 190

Vervolgnummer 190 werd verstrekt op 3 november 1883.
1884-01-07
Nummers .34 en 133, 191, 192 en 193
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Vervolgnummers 191 tot en met 193 werden verstrekt op 7 januari 1884.
1884-08-05
Nummer 193

1884-03-05
Nummers 125 en 148

1884-04-25
Nummers .97, 101 en 179

1884-06-26
Nummers 194, 195 en 196

Vervolgnummers 194 tot en met 196 werden verstrekt op 26 juni 1884.
1884-11-28
Nummer .35

1885-02-25
Nummer .78

1885-04-25
Nummers 197 en 198
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De vervolgnummers 197 en 198 werden verstrekt op 15 april 1885.
1885-05-30
Nummers .72 en .81

1885-08-31
Nummer 151

1885-09-19
Nummer .53

1885-11-18
Nummers 199 en 200

De vervolgnummers 199 en 200 werden verstrekt op 18 november 1885.
1886-03-15
Nummers .48 en 121
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1886-05-22
Nummers .3, .15, .37 en 127

1886-06-30
Nummers .26, .99, 136, 147, 183 en 201

Vervolgnummer 201 werd verstrekt op 30 juni 1886.
1886-10-23
Nummers .29, .39, .44, .80, 123 en 176
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1886-11-01
Nummers .54 en 202

Vervolgnummer 202 werd verstrekt op 1 november 1886.
1886-12-30
Nummers .20, .92 en 177

1887-03-20
Nummers .29, .70 en 149

1887-06-18
Nummers 203 tot en met 212

Vervolgnummers 203 tot en met 212 werden verstrekt op 18 juni 1887.
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1887-08-15
Nummer 213

Vervolgnummer 213 werd verstrekt op 15 augustus 1887.
1887-10-28
Nummer .17

1887-12-10
Nummers .61 en 166

1888-02-21
Nummers .50

Vervolgnummer 214 werd verstrekt op 21 februari 1888.
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1888-03-20
Nummers 215 tot en met 218

Vervolgnummers 215 tot en met 218 werden verstrekt op 20 maart 1888.

1888-07-28
Nummers 219 tot en met 222

Vervolgnummers 219 tot en met 222 werden verstrekt op 28 juli 1888.

1888-10-13
Nummers .68 en .94
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1889-07-25
Nummers .79, 100, .110, 133 en 192.

1889-10-25
Nummers .35, .59 en 215

1890-01-06
Nummers 107 en 146

1890-03-05
Nummers .28 en 130
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1890-08-09
Nummers 223 tot en met 235

Vervolgnummers 223 tot en met 235 werden verstrekt op 9 augustus 1890.
1890-11-01
Nummers 236 tot en met 256

Vervolgnummers 236 tot en met 256 werden verstrekt op 1 november 1900.
1890-10-04
Nummers .6, .31, .33, .64, .73, .84, .90 en 132
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1891-01-05
Nummers 145, 257 en 258

Vervolgnummers 257 en 258 werden verstrekt op 5 januari 1891.
1891-07-28
Nummers .18, .42, .52, .65, .85, .118, 153, 162 en 187

Tevens werden 140 letterkarakters A tot en met G toegezonden, van elke letter 20 exemplaren, voor
zeven postbestellingen per dag.
1892-02-02
Nummers .36, .57, .60, 138 en 153
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1892-06-30
Nummers 259 tot en met 262

Vervolgnummers 259 tot en met 262 werden verstrekt op 30 juni 1892.
1892-07-07
Nummers .16, .35, .55, .112 en 143

1892-08-31
Nummer 263

Vervolgnummer 263 werd verstrekt op 31 augustus 1892.
1892-11-03
Nummers 264 tot en met 267

Vervolgnummers 264 tot en met 267 werden verstrekt op 3 november 1892.
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1893-02-06
Letterkarakters A tot en met G

Op 6 februari 1893 werden 140 letterkarakters A tot en met G toegezonden, van elke letter 20 exemplaren, voor zeven postbestellingen per dag.
1893-06-26
Nummers .5, .32, .35, .42, 106, 197 en 214

1894-01-08
Nummers .8, .13, .23, .24 en .95

1894-02-27
Nummer 268

Vervolgnummer 268 werd verstrekt op 27 februari 1894.
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1894-05-29
Nummers 126, 193 en 269 tot en met 272

Vervolgnummers 269 tot en met 272 werden verstrekt op 29 mei 1894.
1894-12-08
Nummer .43

Op 8 december 1894 werden tevens 140 letterkarakters A tot en met G toegezonden, van elke letter
20 exemplaren, voor zeven postbestellingen per dag.
1895-02-23
Nummers 129 en 152

1895-05-31
Nummers .51 en 159
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1895-09-21
Nummers 273 en 274

Vervolgnummers 273 en 274 werden verstrekt op 21 september 1895.
1896-01-02
Nummers .47, .76, .96, 109, 136 en 147

1896-08-05
Nummers .14, .67, .69, .91, .116, 124, 128, 142, 178, 187, 193 en 230
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Op 5 augustus 1896 werden tevens 40 letterkarakters A en 40 letterkarakters G toegezonden, voor de
eerste en zevende postbestellingen.
1897-06-05
Nummers .9, .27, .41, .54, .74, 107, 117, 150, 157, 174 en 176

1897-10-01
Nummer .22, 120, 180 en 209

1898-01-18
Nummers .38, .97 en 179
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1898-06-18
Nummers .17, .59, .83, .89, 186 en 199

1898-12-28
Nummers .1, .21, .62, .63, 154 en 195

1899-07-10
Nummers .12, .30, .46, .56, .111, .118, 131, 135, 158 en 183
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1900-02-26
Nummers 275 tot en met 320

Vervolgnummers 275 tot en met 320 werden verstrekt op 26 februari 1900.
1900-06-16
Nummers .4, .25, .49, .78, .89, 103, 145, 169, 218, 239, 242, 245, 252, 258, 261 en 267

1900-10-01
Nummers .40, .71, 152, 191 en 244

1901-02-25
Nummers .2, .45, .58, .66, .76, .98, 105, 115, 119, 120, 156, 168 en 170
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1901-06-15
Nummers .50, .67, 121, 163, 173, 196 en 234

1901-10-04
Nummers 122, 171, 232 en 235

1902-01-24
Nummers 113, 160, 181, 188 en 189

1902-05-15
Nummers .77, 141, 271, 294 en 321 tot en met 330.

Vervolgnummers 321 tot en met 330 werden verstrekt op 15 mei 1902.
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1902-06-09
Nummers 331 tot en met 340

Vervolgnummers 331 tot en met 340 werden verstrekt op 9 juni 1902.
1902-06-16
Nummers 341 tot en met 350

Vervolgnummers 341 tot en met 350 werden verstrekt op 16 juni 1902.
1902-10-20
Nummers .68
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1902-12-16
Nummers .60, 165, 166 en 198

1903-09-12
Nummers 351 tot en met 375

Vervolgnummers 351 tot en met 375 werden verstrekt op 12 september 1903.
1903-10-07
Nummers 376 tot en met 400

Vervolgnummers 376 tot en met 400 werden verstrekt op 7 oktober 1903.
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1904-03-12
Nummers .10, .82, 125 en 223

1904-07-11
Nummers .17 tot en met .23

1904-08-05
Nummers .3, .10, .11, .91, .114, 140 en 230

19??
Nummers 401 tot en met 450
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers 401 tot en met 450 komen niet voor op de
bladzijde Amsterdam van het stempelboek. Evenmin een aantekening wanneer de stempels zijn verstrekt.
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1905-09-24
Nummers .86, .93, 141, 144 en 351

1905-12-19
Nummers 451 tot en met 477

Vervolgnummers 451 tot en met 477 werden verstrekt op 19 december 1905.
1905-12-23
Nummers 478 tot en met 491

Vervolgnummers 478 tot en met 491 werden verstrekt op 23 december 1905.
1905-12-28
Nummers 492 tot en met 500

Vervolgnummers 492 tot en met 500 werden verstrekt op 28 december 1905.
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Het postkantoor Amsterdam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers 501 tot en met 550 op 7 juni 1907.
Nummers 551 tot en met 600 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
Nummers 601 tot en met 700 op 2 januari 1913.
Nummers 701 tot en met 750 op 8 januari 1914.
Nummers 751 tot en met 800 in januari 1916.
Nummers 801 tot en met 850 op 8 februari 1918.
Nummers 851 tot en met 900 op 3 april 1919.
1907-06-07
Nummers .75, 281, 284, 307, 309 en 501 tot en met 550

Vervolgnummers 501 tot en met 550 werden verstrekt op 17 juni 1907.
1907-08-13
Nummers .87, 106, 161, 250, 361 en 383

1907-12-03
Nummers .35, 127, 152, 156, 184 en 215

19??
Nummers 551 tot en met 600
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers 551 tot en met 600 zijn niet opgenomen op
de bladzijde van Amsterdam van het stempelboek. Evenmin een aantekening wanneer de stempels
zijn verstrekt.
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1907-12-27
Nummer 134

1908-01-21
Nummer 244

1908-03-21
Nummers .15 en 364

1908-04-07
Nummer 268

1908-05-18
Nummers 137, 203 en 298
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1908-08-10
Nummers 400 en 479

1909-06-22
Nummers 154 en 279

1909-06-30
Nummers 560 en 587

1909-10-04
Nummer 205
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1909-11-08
Nummers 225, 288 en 337

1910-05-27
Nummers 164, 224, 426, 502 en 566

1910-07-09
Nummers .52 en 516

1912-01-26
Nummers 182, 369, 386, 439, 450, 551 en 580
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1912-04-03
Nummers .94, 360 en 493

1913-01-02
Nummers 601 tot en met 700

Vervolgnummers 601 tot en met 700 werden verstrekt op 2 januari 1912.
1913-02-27
Nummers .40, .66 en 348

1913-09-19
Nummers 128, 167, 314, 346, 443 en 473
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1913-10-21
Nummers .45, .48, 177, 194, 212, 308, 400, 414, 442 en 446

1914-01-08
Nummers 701 tot en met 750

Vervolgnummers 701 tot en met 750 werden verstrekt op 8 januari 1914.
1914-04-22
Nummers .20, .44, .96, 112, 122, 162, 186, 221, 257, 287, 296, 407, 428, 440, 445, 479, 501 en 504

1914-10-26
Nummer .12

98

1915-12-22
Nummers 751 tot en met 800

Vervolgnummers 751 tot en met 800 werden verstrekt in januari 1916.
De bestellerstempels nummer 751 tot en met 800 werden besteld op 22 december 1915. In het stempelboek zijn geen afdrukken van deze stempels opgenomen. Waarschijnlijk zijn de stempels verstrekt
in januari 1916. Tevens werden op 22 december 1915 een 44 andere stempels besteld ter vervanging
van stempels die verloren zijn gegaan of van versleten stempels.

1917-01-05
Nummers .88 tot en met 675
\
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1918-02-08
Nummers .2, .8, .16, .17, .37, .68, .89, 146, 247, 285, 289, 305, 312, 345, 416, 418, 503, 526, 540,
563, 596, 646, 650, 741 en 791. Verder de vervolgnummers 801 tot en met 850.

Vervolgnummers 801 tot en met 850 werden verstrekt op 8 februari 1918.
1919-04-03
Nummers 851 tot en met 900

Vervolgnummers 851 tot en met 900 werden verstrekt op 3 april 1919.
De stempelkaarten met afdrukken van bestellerstempels gedurende de jaren 1919 tot en met 1930
zijn niet meer op te leveren. Er is geen fotokopie van de originele stempelkaart of stempelkaarten
gemaakt dan wel is deze fotokopie eveneens verloren gegaan.

Hoofdbestellerstempels Amsterdam
1877-12-29
Nummers 1 tot en met 4

De hoofdbestellerstempels nummer 1 tot en met 4 werden verstrekt op 29 december 1877. Stempel
nummer 4 werd op 20 september 1894 vervangen door een nieuw exemplaar.
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1883-04-06
Nummer 5

Hoofdbestellerstempel nummer 5 werd verstrekt op 6 april 1883. Dit stempel werd op 24 augustus 1894
vervangen door een nieuw exemplaar.
1892-08-31
Nummer .6

Hoofdbestellerstempel nummer 6 werd verstrekt op 31 augustus 1892. Ter voorkoming van misvattingen
werd een punt achter het nummer in het stempel opgenomen.
1894-08-24
Nummers 5 en 7

Hoofdbestellerstempel nummer 7 werd verstrekt op 24 augustus 1894. Nummer 5 werd toegezonden ter
vervanging van het op 6 april 1883 verstrekte exemplaar. Stempel nummer 7 werd op 1 mei 1900 vervangen door een nieuw stempel.
1894-09-20
Nummer 4

Hoofdbestellerstempel nummer 4 werd toegezonden op 20 september 1894 ter vervanging van het op
29 december 1877 verstrekte exemplaar.
1900-05-01
Nummers 7 en 8

Hoofdbestellerstempel nummer 8 werd verstrekt op 1 mei 1900. Nummer 7 werd toegezonden ter vervanging van het op 24 augustus 1894 verstrekte exemplaar.
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Nummer 17

Nummer 18

Correspondentie voor busrechthouders Amsterdam
1900-02-00
Nummers 1 tot en met 16

De bestellerstempels voor stempeling van correspondentie voor busrechthouders met de volgnummers
1 tot en met 16 werden verstrekt in februari 1900.
1906-08-27
Nummers 5, 7, 8, 9., 10. en 11
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Op 27 augustus 1906 werden zes stempels, verstrekt in februari 1900, vervangen door nieuwe exemplaren. Het waren de stempels met de nummers 5, 7, 8, 9., 10. en 11.
1913-09-19
Nummers 12 tot en met 15

Op 9 september 1913 werden vier stempels, verstrekt in februari 1900, vervangen door nieuwe exemplaren. Het waren de stempels met de nummers 12 tot en met 15.

Correspondentie voor busrechthouder ‘Beurs Amsterdam’
1.
2.
3.
4.
5.

De normale busrechthoudersstempels zijn genummerd tot en met nummer 16
De gebroken nummers zijn genummerd met 17 tot en met 24.
Blijkbaar was het gebruik van de gebroken nummers wel gerelateerd aan de busrechthouders.
Volgens mij was De Beurs deze relatie.
Gezien de spoedeisende en met grote financieele belangen samenhangende beursopdrachten is een aparte behandeling wel te verklaren en ook de postale hoeveelheden van de ten
beurze aanwezige bedrijven noodzakelijk. Mogelijk is dit een/de verklaring voor de gebroken
busrechthouderstempels.

Onderbroken cirkel
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1904-09-24
Nummers 17 tot en met 23

1912-08-29
Nummer 24

Stukken van busrechthouders, die na sluitingstijd van het postkantoor werden ontvangen, werden alsnog
in de postbestelling opgenomen. Deze stukken werden voorzien van een afdruk van het stempel BESTELLEN gevolgd door een letter.
1914-12-03
BESTELLEN A tot en met F

Op 3 december 1914 werden zes stempels BESTELLEN met in elk stempel een vaste letter A tot en met
F toegezonden.
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Expresse bestelling Amsterdam
1915-04-26
E.B. 1 tot en met E.B. 13

De stempels E.B. met de nummers 1 tot en met 13 werden verstrekt op 26 april 1915. De stempels werden gebruikt door de bestellers, belast met de bestelling van expressestukken.
1915-12-17
E.B. 14, E.B. 15 en E.B. 16

De stempels E.B. met de nummers 14 tot en met 16 werden verstrekt op 17 december 1915.

ANNA-PAULOWNA
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Anna-Paulowna ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .9 op ??
Nummers .10 tot en met .14 op 25 november 1908.
19??
Nummers .1
X
1908-11-25
Nummers .10 tot en met .14
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Vervolgnummers .10 tot en met .14 werden verstrekt op 25 november 1908.
Mededeelingen No 7733S van 15 juli 1931: Met ingang van 16 Juli 1931 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Anna-Paulowna vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk evenals het hulpkantoor te Breezand, voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te den Helder.

APELDOORN
Provincie Gelderland
Het postkantoor Apeldoorn ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 op 28 juli 1880.
Nummer .8 op 13 juli 1882.
Nummer .9 op 27 juni 1885.
Nummer .10 op 20 maart 1888.
Nummer .11 op 3 maart 1891.
Nummer .12 op 30 januari 1893.
Nummer .13 op 2 oktober 1893.
Nummers .14 tot en met .18 op 15 oktober 1895.
Nummer .19 op 30 september 1898.
Nummers .20 tot en met .27 in april 1900.
Nummers .28 tot en met .31 op 18 december 1901.
Nummers .32 tot en met .35 op 30 april 1904.
Nummers .36 tot en met .40 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .41 en .42 op 24 juni 1907.
1880-07-28
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .7 werden verstrekt op 28 juli 1880. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1882-07-13
Nummer .8

Vervolgnummer 8 werd verstrekt op 13 juli 1882. Tevens de letterkarakters A tot en met F voor zes
postbestellingen per dag.
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1885-06-27
Nummer .9

Vervolgnummer 9 werd verstrekt op 27 juni 1885. Tevens de letterkarakters A tot en met F voor zes
postbestellingen per dag.

1888-03-20
Nummer .10

Vervolgnummer 10 werd verstrekt op 20 maart 1888. Tevens de letterkarakters A tot en met F voor
zes postbestellingen per dag.

1891-03-03
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 3 maart 1891. Tevens de letterkarakters A tot en met F voor zes
postbestellingen per dag.

1893-01-30
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 30 januari 1893. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
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1893-10-02
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 2 oktober 1893. Tevens de letterkarakters A tot en met F voor
zes postbestellingen per dag.

1895-10-15
Nummers .14 tot en met .18

Vervolgnummers .14 tot en met .18 werden verstrekt op 15 oktober 1897. Tevens de letterkarakters A
tot en met E voor vijf postbestellingen per dag.

1898-09-30
Nummer .19

Vervolgnummer .19 werd verstrekt op 30 september 1898.

1900-04-00
Nummers .20 tot en met .27

Vervolgnummers .20 tot en met .27 werden verstrekt in april 1900.
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1901-06-17
Nummers .3 en .5

1901-12-18
Nummers .28 tot en met .31

Vervolgnummers .28 tot en met .31 werden verstrekt op 18 december 1901. Bestellerstempel nummer
.30 werd vernieuwd en vernietigd in maart 1928. Stempel nummer .31 werd vernietigd in september
1927.
1904-04-30
Nummers .32 tot en met .35

Vervolgnummers .32 tot en met .35 werden verstrekt op 30 april 1904.
1904-11-14
Nummer .8

19??
Nummers .36 tot en met .40
De bestellerstempels met de nummers .36 tot en met .40 zijn niet vermeld en niet afgedrukt in het stempelboek op de bladzijde van het postkantoor Apeldoorn.
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1907-06-24
Nummers .41 en .42

Vervolgnummers .41 en .42 werden verstrekt op 24 juni 1907.
Het postkantoor Apeldoorn ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .43 tot en met .48 op 26 oktober 1907.
Nummers .49 tot en met .56 op 27 februari 1913.
Nummers .57 tot en met .65 op 6 februari 1914.
Nummers .66 tot en met .70 op 12 maart 1915.
Nummers .71 tot en met .75 op 20 september 1918.
1907-10-26
Nummers .2 en .43 tot en met .48

Vervolgnummers .43 tot en met .48 werden verstrekt op 26 oktober 1907.
1913-02-27
Nummers .49 tot en met .56

Vervolgnummers .49 tot en met .56 werden verstrekt op 27 februari 1913.
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1913-03-11
Nummers .3 en .48

1913-04-08
Nummer .15

1914-02-06
Nummers .6 en .57 tot en met .65

Vervolgnummers .57 tot en met .65 werden verstrekt op 6 februari 1914.
1914-04-22
Nummers .6, .9 en .57 tot en met .62

Waarschijnlijk berust de aantekening, dat bestellerstempels .57 tot en met .62 op 22 april 1914 zijn
toegezonden, op een misverstand. De bestellerstempels .57 tot en met .65 werden eerder verstrekt op
6 februari 1914. Op 12 maart 1915 volgde de reeks .66 tot en met .70.
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1915-03-12
Nummers .37, .44 en .66 tot en met .70

Vervolgnummers .66 tot en met .70 werden verstrekt op 12 maart 1915.
1917-01-30
Nummers

1918-09-20
Nummers .16, .21, .29, .46, .68 en .71 tot en met .75

Vervolgnummers .71 tot en met .75 werden verstrekt op 20 september 1918.
1919-02-25
Nummers .8 en .28
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1920-06-00
Nummers .76 tot en met .90

Vervolgnummers .76 tot en met .90 werden verstrekt in juni 1920. Bestellerstempel nummer .78 is
verloren geraakt en vervangen door een nieuw exemplaar op 19 november 1925.
1920-09-11
Nummers .18, .20, .43 en .53

1923-05-12
Nummers .21, .22, .43, .45, .52, .59, .71 en .72.

1925-05-13
Nummers .51, .63 en .79
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1925-10-22
Nummer .5

1925-11-09
Nummer .7

1925-11-19
Nummer .78

1927-09-20
Nummer .31

1928-03-07
Nummer .30

1930-02-24
Nummers .43 en .75
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APPINGEDAM
Provincie Groningen
Het postkantoor Appingedam ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 16 januari 1901.
Nummer .5 op 17 juni 1901.
Nummer .6 is geen afdruk of vermelding aangebracht in het stempelboek.
1901-01-16
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 16 januari 1901. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1901-06-17
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 17 juni 1901.
19??
Nummer .6
Een afdruk van bestellerstempel nummer .6 ontbreekt op de bladzijde van het postkantoor Appingedam van het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer het stempel is verstrekt.
Het postkantoor Appingedam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .7 op 28 november 1910.
Nummer .8 in september 1919.
Nummer .9 op 24 november 1920.
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1910-11-28
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 28 november 1910. Dit stempel werd reeds op 11 januari 1911
vervangen door een nieuw exemplaar.
1911-01-11
Nummer .7

Het stempel werd toegezonden op 11 januari 1911 ter vervanging van het exemplaar verstrekt op 28
november 1910.
1919-09-00
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt in september 1919.
1920-11-24
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 24 november 1920.
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ARNHEM
Provincie Gelderland
Het postkantoor Arnhem ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .12 op 3 maart 1870.
Nummers .13 en .14 op 25 april 1874.
Nummers .15 en .16 op 21 juli 1876.
Nummers .17 tot en met .20 op 9 februari 1878.
Nummers .21 tot en met .23 op 18 mei 1880.
Nummers .24 tot en met .27 op 26 september 1881.
Nummers .28 tot en met .31 op 22 mei 1882.
Nummers .32 tot en met .36 op 20 juni 1883.
Nummers .37 en .38 op 25 april 1884.
Nummers .39 tot en met .42 op 25 oktober 1889.
Nummer .43 op ..
Nummers .44 tot en met .46 op 28 januari 1892.
Nummer .47 op 4 augustus 1893.
Nummers .48 tot en met .50 op 15 oktober 1895.
Nummers .51 tot en met .55 op 7 januari 1899.
Nummer .56 op 12 september 1899.
Nummers .57 tot en met .59 in september 1900.
Nummer .60 op 6 maart 1903.
Nummers .61 tot en met .73 op 30 maart 1904.
Nummers .74 tot en met .79 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
Nummers .80 tot en met .90 op 19 maart 1907.
1870-03-03
Nummers .1 tot en met .12
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De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .12 werden verstrekt op 3 maart 1870. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1874-04-25
Nummers .13 en .14

De vervolgnummers .13 en .14 werden verstrekt op 25 april 1874.
1876-07-21
Nummers .15 en .16

De vervolgnummers .15 en .16 werden verstrekt op 21 juli 1876. Tevens werden vier stuks van de
letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1878-02-09
Nummers .17 tot en met .20

Vervolgnummers .17 tot en met .20 werden verstrekt op 9 februari 1878. Tevens werden vier stuks
van de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1879-07-02
Nummer .11
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1880-05-18
Nummers .21, .22 en .23

Vervolgnummers .21 tot en met .23 werden verstrekt op 18 mei 1880. Tevens werden de letterkarakters A, B en C toegezonden voor drie postbestellingen per dag.
1881-09-26
Nummers .24 tot en met .27

Vervolgnummers .24 tot en met .27 werden verstrekt op 26 september 1881. Tevens werden vier
stuks van de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1882-05-22
Nummers .28 tot en met .31

Vervolgnummers .28 tot en met .31 werden verstrekt op 22 mei 1882.
1883-06-20
Nummers .32 tot en met .36

Vervolgnummers .32 tot en met .36 werden verstrekt op 20 juni 1883.
1884-04-25
Nummers .37 en .38

De vervolgnummers .37 en .38 werden verstrekt op 25 april 1884.
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1885-06-01
Nummers .4, .30 en .32

1885-09-30
Nummer .9

1886-05-22
Nummers .4, .22 en .38

1887-09-05
Nummer .25

1888-05-01
Nummers .11, .14, .15, .18 en .24
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1889-03-28
Nummers .10, .17, .19 en .23
\

1889-09-28
Nummers .8 en .16

1889-10-25
Nummers .21, .37 en .39 tot en met .42

Vervolgnummers .39 tot en met .42 werden verstrekt op 25 oktober 1889.
1891-01-05
Nummers .3, .6, .7, .12, .19, .30 en .31
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1891-07-28
Nummers .5 en .20

1892-01-28
Nummers .44, .45 en .46

Vervolgnummers .44 tot en met .46 werden verstrekt op 28 januari 1892.
1893-08-04
Nummer .47

Vervolgnummer .47 werd verstrekt op 4 augustus 1893.
1895-03-14
Nummers .1, .2, .23, .33 en .39
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1895-10-15
Nummers .48, .49 en .50

Vervolgnummers .48 tot en met .50 werden verstrekt op 15 oktober 1895. Tevens de letterkarakters A
tot en met F voor zes postbestellingen per dag.
1899-01-07
Nummers .29 en .51 tot en met .55

Vervolgnummers .51 tot en met .55 werden verstrekt op 7 januari 1899.
1899-09-12
Nummer .56

Vervolgnummer .56 werd verstrekt op 12 september 1899.
1900-08-00
Nummer .25
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1900-09-00
Nummers .57, .58 en .59

Vervolgnummers .57 tot en met .59 werden verstrekt in september 1900.
1902-06-23
Nummers .8 en .32

1903-03-06
Nummer .60

Vervolgnummer .60 werd verstrekt op 6 maart 1903.
1904-03-30
Nummers .20, .33, .47 en .61 tot en met .73

Vervolgnummers .61 tot en met .73 werden verstrekt op 30 maart 1904.
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1904-11-14
Nummer .24

1905-06-06
Nummers .3, .4, .21, .23, .36, .44, .52 en .54

1905-11-20
Nummer .38

19??
Nummers .74 tot en met .79
De bestellerstempels met de nummers .74 tot en met .79 zijn niet afgedrukt in het stempelboek en ook
niet vermeld.
1907-03-19
Nummers .80 tot en met .90

Vervolgnummers .80 tot en met .90 werden verstrekt op 19 maart 1907.
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1907-06-03
Nummer .53

Het postkantoor Arnhem ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .91 tot en met 105 op 27 december 1907.
Nummers 106 tot en met 115 op 3 januari 1910.
Nummers 116 tot en met 130 op 26 januari 1912.
Nummers 131 tot en met 150 op 27 februari 1913.
Nummers 151 tot en met 175 op 27 februari 1915.
1907-12-03
Nummer .16

1907-12-27
Nummers .1, .11, .18, .34, .46, .63 en .91 tot en met .105

Vervolgnummers .91 tot en met .105 werden verstrekt op 27 december 1907.
1908-04-07
Nummer .3
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1908-11-25
Nummers .25, .31 en .40

1909-06-22
Nummers .32, .44 en .49

1909-10-04
Nummer .86

1910-01-03
Nummers 106 tot en met 115

Vervolgnummers 106 tot en met 115 werden verstrekt op 3 januari 1910.
1910-03-31
Nummers .26, .28 en .97
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1910-11-28
Nummer .2

1911-05-02
Nummer .8

1912-01-26
Nummers .116 tot en met 130

Vervolgnummers .116 tot en met 130 werden verstrekt op 26 januari 1912.

1912-04-03
Nummers .13, .35 en .67
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1913-01-08
Nummer .68

1913-02-27
Nummers .2, .3 en 131 tot en met 150

Vervolgnummers 131 tot en met 150 werden verstrekt op 27 februari 1913.
1913-05-20
Nummers 300 en 301

1915-03-12
Nummers 151 tot en met 175

Vervolgnummers 151 tot en met 175 werden verstrekt op 12 maart 1915.
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1917-05-00
Nummers .32 en .65

1917-07-10
Nummers .74 en .77

1918-09-20
Nummer 139

1919-02-00
Nummers .91 en 146

1919-06-30
Nummers .27 en 155
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1921-03-08
Nummers. 45 en .84

1921-12-08
Nummer 108

1923-05-02
Nummers .50 en 114

1924-01-28
Nummer .1

1924-06-23
Nummer .89
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1924-12-08
Nummer .9

1926-03-26
Nummer 122

1926-11-04
Nummer .2

Hoofdbestellerstempels Arnhem
1913-05-25
Nummers 1 tot en met 6

De hoofdbestellerstempels nummers 1 tot en met 6 werden verstrekt op 25 mei 1913.
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ASSEN
Provincie Drenthe
Het postkantoor Assen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 10 december 1879.
Nummers .5 en .6 op 26 september 1881.
Nummer .7 op 22 juni 1882.
Nummer .8 op 22 oktober 1887.
Nummers .9 en .10 op 30 december 1891.
Nummer .11 op 8 januari 1894.
Nummer .12 op 23 januari 1897.
Nummer .13 op 12 september 1899.
Nummers .14 en .15 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1879-12-10
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 10 december 1879. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1881-09-26
Nummers .5 en .6

De vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 26 september 1881. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1882-06-22
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 22 juni 1882. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
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1887-10-22
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 22 oktober 1887. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1888-05-28
Nummer .1

Op 28 mei 1888 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 10 december 1879.
1891-03-03
Nummer .1

Op 3 maart 1891 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 28 mei 1888.
1891-12-30
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 30 december 1891. Tevens werden de letterkarakters
A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1893-03-07
Nummer .6
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1894-01-08
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 8 januari 1894 met daarbij de letterkarakters A tot en met F voor
zes postbestellingen per dag.
1897-01-23
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 23 januari 1897.
1899-09-12
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 12 september 1899.
1902-10-08
Nummer .7

19??
Nummers .14 en .15
Afdrukken van de bestellerstempels nummers .14 en .15 zijn niet opgenomen in het stempelboek.
Evenmin is een aantekening geplaatst dat deze stempels zouden zijn verstrekt.

Het postkantoor Assen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .16 op 4 april 1908.
Nummer .17 op 30 april 1909.
Nummers .18 tot en met .20 op 11 januari 1911.
Nummers .21 en .22 op 29 augustus 1912.
Nummers .23 tot en met .25 op 22 april 1914.
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Nummers .26 tot en met .30 op 22 oktober 1919.
Nummers .31 tot en met .35 op 8 maart 1921.
1908-04-04
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 4 april 1908.
1909-04-30
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 30 april 1909.
1909-08-17
Nummer .5

1911-01-11
Nummers .3, .4, .18, .19 en .20

Vervolgnummers .18 tot en met .20 werden verstrekt op 11 januari 1911.
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1911-11-30
Nummer .2

1911-12-21
Nummer .13

1912-08-29
Nummers .21 en .22

Vervolgnummers .21 en .22 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
1914-04-22
Nummers .23, .24 en .25

Vervolgnummers .23 tot en met .25 werden verstrekt op 22 april 1914.
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1915-08-24
Nummer .11

1917-07-10
Nummer .20

1919-10-22
Nummers .26 tot en met .30

Vervolgnummers .26 tot en met .30 werden verstrekt op 22 oktober 1919.
1920-05-06
Nummers .11 en .21
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1921-03-08
Nummers .31 tot en met .35

Vervolgnummers .31 tot en met .35 werden verstrekt op 8 maart 1921.
1925-02-14
Nummers .2 en .31

ASTEN
Provincie Noord-Brabant
Op 1 april 1891 is het hulppostkantoor te Asten omgezet in een postkantoor.
Het postkantoor Asten ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in mei 1900.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-05-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in mei 1900. Stempel nummer
.2 werd terugontvangen en vernietigd in mei 1926. Een nieuw stempel model type I werd ter vervanging toegezonden op 20 mei 1926.
19??
Nummer .4
Een bestellerstempel nummer .4 is niet afgedrukt in het stempelboek. Evenmin is een aantekening
geplaatst wanneer het stempel is verstrekt.
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Het postkantoor Asten ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 15 september 1909.
Nummers .6 en .7 op 5 augustus 1918.
Nummers .8 en .9 op 19 januari 1920.
1909-09-15
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd toegezonden op 15 september 1909.
1918-08-05
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 5 augustus 1918. De stempels waren besteld in juli
1918.
1920-01-19
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 19 januari 1920. Beide stempels werden wegens overcompleet teruggezonden in april 1924.
1926-05-20
Nummer .2
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Het stempel met volgnummer .2 werd verstrekt ter vervanging van het versleten stempel model type II
van mei 1900.
Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Asten vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk evenals het hulpkantoor te Someren voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Helmond.

AXEL
Provincie Zeeland
Het postkantoor Axel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met 4 op 2 november 1903.
Nummer .5 op 17 december 1915.
Nummers .6 tot en met .8 op 1 april 1920.
Nummers .9 en .10 op 1 maart 1921.
1903-11-02
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 2 november 1903.
Tevens werden de letterkarakters A tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1913-01-08
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd toegezonden op 8 januari 1913 ter vervanging van het op 2 november 1903
verstrekte exemplaar.
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1915-12-17
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 17 december 1915. Bij de afdruk is vermeld: In voorraad gehouden. Verstrekt aan Oud-Beijerland 7 februari 1916.
1920-04-01
Nummers .6, .7 en .8

Vervolgnummers .6 tot en met .8 werden verstrekt op 1 april 1920.
1921-03-01
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 1 maart 1921.

BAARN
Provincie Utrecht
Het postkantoor Baarn ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 op 31 augustus 1892
Nummer .9 op 29 oktober 1894.
Nummer .10 op 16 januari 1901.
Nummers .11 en .12 op 3 november 1902.
Nummer 13 op 26 oktober 1903.
Nummers .14 en .15 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .16 en .17 op 24 juni 1907.
Nummer .18 op 2 januari 1909.
Nummers .19 en .20 op 4 oktober 1909.
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Nummer .21 op 5 januari 1910.
Nummers .22 tot en met .28 op 6 mei 1920.
Nummers .29 en .30 op 20 november 1920.
1892-08-31
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .8 werden verstrekt op 31 augustus 1892.
Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1894-05-09
Nummer .7

Op 29 mei 1894 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 alsmede de letterkarakters A tot en
met E toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 31 augustus 1892. Waarschijnlijk is het
stempel inclusief karakters door de postbesteller verloren.
1894-10-29
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 29 oktober 1894 waarbij tevens de letterkarakters A tot en met E
voor vijf postbestellingen per dag.
1900-04-00
Nummer .3

In april 1900 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 31 augustus 1892.
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1901-01-16
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 16 januari 1901.
1901-10-02
Nummer .2

Op 2 oktober 1901 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 31 augustus 1892. De ambtenaar heeft per ongeluk een afdruk aangebracht
van een stempel model type III en dit met de pen aangepast.
1902-11-03
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 3 november 1902.
1903-10-26
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 26 oktober 1903.
19??
Nummers .14 en .15
Bestellerstempels met de volgnummers .14 en .15 zijn niet afgedrukt in het stempelboek. Evenmin is
een aantekening geplaatst wanneer deze stempels zijn verstrekt.
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1907-06-24
Nummer .16 en .17

Vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 24 juni 1907.
1908-07-10
Nummer .1

Op 10 juli 1908 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 31 augustus 1892.
1909-01-02
Nummer .18

Vervolgnummer .18 werd verstrekt op 2 januari 1909.
1909-10-04
Nummers .4, .7, .9, .19 en .20

Vervolgnummers .19 en .20 werden verstrekt op 4 oktober 1909. De bestellerstempels met de volgnummers .4, .7 en .9 werden op 4 oktober 1909 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 31 augustus 1892 (nummer .4), 9 mei 1894 (nummer .7) en 29 oktober 1894 (nummer .9).
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1910-01-05
Nummer .21

Vervolgnummer .21 werd verstrekt op 5 januari 1910.
1912-01-26
Nummer .6

Op 26 januari 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 31 augustus 1892.
1913-05-20
Nummer .11

Op 20 mei 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 3 november 1902. Bij de afdruk is vermeld: per brief verzonden. De reden van deze
vermelding is niet bekend.
1914-10-26
Nummers .13, .14 en .16
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Op 26 oktober 1914 werden drie nieuwe bestellerstempels met de nummers .13, .14 en .16 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 26 oktober 1903 (nummer .13), op onbekende datum
(nummer .14) en 24 juni 1907 (nummer .16).
1920-05-06
Nummers .22 tot en met .28 op 6 mei 1920.

Vervolgnummers .21 tot en met .28 werden verstrekt op 6 mei 1920. In oktober 1926 werden de stempels met de nummers .24 tot en met .28 teruggezonden door de directeur van het postkantoor Baarn
wegens ‘overcompleet’. De stempels met de nummers .22 en .23 bleven in gebruik.
1920-11-20
Nummers .29 en .30

Vervolgnummers .29 en .30 werden verstrekt op 26 november 1920. In oktober 1926 werden de
stempels teruggezonden door de directeur van het postkantoor Baarn wegens ‘overcompleet’.
1922-04-22
Nummer .14

Op 12 april 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .14 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 26 oktober 1914.
1925-03-27
Nummer .8
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Op 27 maart 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 31 augustus 1892. Het bestellerstempel is medio 1925 verloren gegaan en op 10
december 1925 vervangen.
1925-12-10
Nummers .8 en .17

Op 10 december 1925 werden twee nieuwe bestellerstempels met de nummers .8 en .17 toegezonden
ter vervanging van de stempels verstrekt op 27 maart 1925 (stempel nummer .8 was verloren geraakt)
en 24 juni 1907 (nummer .17).

Hoofdbestellerstempel Baarn
1909-10-04
Nummer 1

Hoofdbestellerstempel nummer 1 werd verstrekt op 4 oktober 1909.

BALK
Provincie Friesland
Het postkantoor Balk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 4 maart 1900.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .4 en .5 op 2 januari 1909.
1900-03-04
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 4 maart 1900. Tevens werden
de letterkarakters A, B en C toegezonden voor drie postbestellingen per dag. Stempel nummer .2
werd vervangen op 5 november 1923.
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19??
Nummer .3
Een bestellerstempel met volgnummer .3 werd niet afgedrukt in het stempelboek. Evenmin is een
aantekening aangebracht wanneer het stempel is verstrekt.
1909-01-02
Nummers .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 2 januari 1909.
1923-11-05
Nummer .2

Bestellerstempel nummer .2 werd toegezonden op 5 november 1923 ter vervanging van het op 4
maart 1900 verstrekte exemplaar.
Mededeelingen No 6247S van 21 mei 1930: Het hoofdkantoor te Balk wordt met ingang van 1 Juni
1930 vervangen door een hulpkantoor, hetwelk, evenals het hulpkantoor te Oudemirdum en het poststation te Oudega-Nijega, voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Sneek.

BARNEVELD
Provincie Gelderland
Het postkantoor Barneveld ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 4 maart 1900.
Nummer .3 op 29 maart 1902.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .6 tot en met .11 op 14 mei 1907.

149

1900-03-04
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 4 maart 1900. Tevens werden
de letterkarakters A, B en C toegezonden voor drie postbestellingen per dag.
1902-03-29
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 29 maart 1902.
19??
Nummers .4 en .5
Bestellerstempels met de nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt in het stempelboek. Evenmin is een
aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.
1907-05-14
Nummers .6 tot en met .11

Vervolgnummers .6 tot en met .11 werden verstrekt op 14 mei 1907.
Het postkantoor Barneveld ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .12 en .13 op 28 november 1910.
1910-11-28
Nummers .12 en .13

Vervolgnummers .12 en .13 werden verstrekt op 28 november 1910.
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BEEK (BIJ DIDAM)
Provincie Gelderland
Het postkantoor Beek (bij Didam) gemeente Bergh, ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 28 november 1910.
1910-11-28
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 28 november 1910.
Met ingang van 1 september 1937 is het hulppostkantoor te Beek (gem. Bergh) vervangen door een
poststation, dat onder het postkantoor te Doetinchem ressorteerde.

BEEK (BIJ NIJMEGEN)
Provincie Gelderland
s
Mededeelingen No 3009 van 25 juli 1912: Met ingang van 1 Augustus 1912 wordt te Beek (bij Nijmegen), onder opheffing van het hulppostkantoor aldaar, een postkantoor gevestigd, waaronder zullen ressorteeren de hulppostkantoren Ubbergen en Berg en Dal.
Het postkantoor Beek (bij Nijmegen) ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 9 november 1912.
De stempels werden op 1 januari 1923 buiten gebruik gesteld.
1912-11-09
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 9 november 1912. De stempels
werden op 1 januari 1923 buiten gebruik gesteld.
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Mededeelingen No 11853S van 20 december 1922: Met ingang van 1 Januari 1923 wordt te Beek
bij Nijmegen, met opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, dat voor den postdienst onder het postkantoor, voor den telegraaf
en telefoondienst onder het telegraafkantoor te Nijmegen zal ressorteeren. Gelijktijdig zullen de hulppostkantoren Berg en Dal en Ubbergen aan het ressort van het postkantoor te Nijmegen worden toegevoegd.

BEEK
Provincie Limburg
s
Mededeelingen No 4590 van 29 september 1910: Met ingang van 1 October 1910 wordt te Beek
(Lb.), onder opheffing van het hulppostkantoor aldaar, een postkantoor gevestigd. Onder dit kantoor
zullen ressorteeren de hulppostkantoren Schimmert en Stein.
Het postkantoor Beek ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 28 november 1910.
Nummer .6 op 15 maart 1918.
Nummers .7 en .8 op 10 april 1919.
Nummer .9 op 27 mei 1920.
1910-11-28
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 28 november 1910.
1918-03-15
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 15 maart 1918.
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1919-04-10
Nummers .4 tot en met .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 4 oktober 1919. De stempels met de nummers .4 en .5
werden toegezonden ter vervanging van de op 28 november 1910 verstrekte stempels. Nummer .6
verving het stempel toegezonden op 15 maart 1918. De stempels nummer .6 tot en met .8 werden
teruggezonden wegens overcompleet. Een datum is niet vermeld.
1920-05-27
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 27 mei 1920. Stempel nummer .9 werd teruggezonden wegens
overcompleet. Een datum is niet vermeld.

BEEK EN DONK
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Beek en Donk werd opgericht op 1 februari 1897.
Het postkantoor Beek en Donk ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met geboden
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 4 maart 1900.
De stempels werden op 1 januari 1924 buiten gebruik gesteld.
1900-03-04
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1, .2 en .3 werden verstrekt op 4 maart 1900. Tevens
werden de letterkarakters A, B en C toegezonden voor drie postbestellingen per dag. Het stempel met
volgnummer .1 werd vervangen op 26 april 1907. De stempels met de nummers .2 en .3 werden op 1
januari 1924 buiten gebruik gesteld.
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1907-04-26
Nummer .1

Op 26 april 1907 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden, inclusief de letterkarakters A, B en C. Waarschijnlijk is het stempel verstrekt op 4 maart 1900 door de postbesteller verloren. Het stempel werd op 1 januari 1924 buiten gebruik gesteld.
Mededeelingen No 13529S van 19 december 1923: Met ingang van 1 Januari 1924 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Beek en Donk vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, voor den post-, telegraaf- en telefoondienst ressorteerende onder het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Helmond, hetwelk mede zal optreden als hoofdkantoor voor de hulppostkantoren te
Aarle-Rixtel en Lieshout.

BEILEN
Provincie Drenthe
Dienstorder No 291 van 2 juli 1908: Met ingang van 16 Juli e.k. wordt het hulppostkantoor te Beilen
opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd. Het hulppostkantoor te Westerbork zal onder dit
kantoor ressorteeren.
Het postkantoor Beilen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 10 augustus 1908.
Nummer .5 op 9 juli 1910.
De stempels werden op 1 september 1927 buiten gebruik gesteld.
1908-08-10
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en .4 werden verstrekt op 10 augustus 1908. De
stempels werden op 1 september 1927 buiten gebruik gesteld en vernietigd.
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1910-07-09
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 9 juli 1910. Het stempel werd op 1 september 1927 buiten gebruik gesteld.
Mededeelingen No 5893S van 10 augustus 1927: Met ingang van 1 September 1927 wordt het
bijpost- en telegraafkantoor te Beilen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk voor de drie diensten zal ressorteeren onder Assen.

BELLINGWOLDE
Provincie Groningen
s
Mededeelingen No 7047 van 2 december 1915: Met ingang van 1 December 1915 is te Bellingwolde, onder opheffing van het hulppost- en het hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor aldaar, een post-,
telegraaf-, en telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren
Blijham, Boertange, Vlagtwedde, Vriescheloo en Wedde.
Het postkantoor Bellingwolde ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 28 januari 1916.
Nummers .7 en .8 op 2 juli 1918.
Nummers .9 en .10 op 24 maart 1920.
De stempels werden op 1 juli 1930 buiten gebruik gesteld.
1916-01-28
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 28 januari 1916. De stempels werden op 1 juli 1930 buiten gebruik gesteld.
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1918-07-02
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 2 juli 1918. De stempels werden op 1 juli 1930 buiten
gebruik gesteld.
1920-03-24
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 24 maart 1920. De stempels werden op 1 juli 1930
buiten gebruik gesteld.
Mededeelingen No 7044S van 11 juni 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bellingwolde wordt met ingang van 1 Juli 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk evenals het station te Oudeschans voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Winschoten.

BENNEKOM
Provincie Gelderland
s
Mededeelingen No 4329 van 15 september 1910: Met ingang van 16 September 1910 wordt het
hulppostkantoor te Bennekom opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor Bennekom ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 22 september 1910.
Nummer .4 op 11 januari 1911.
De stempels werden op 16 november 1922 buiten gebruik gesteld.
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1910-09-22
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 22 september 1910. De
stempels werden op 2 december 1922 teruggezonden nadat ze op 16 november 1922 buitengebruik
waren gesteld.
1911-01-11
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 11 januari 1911. Het stempel werd op 2 december 1922 teruggezonden nadat het op 16 november 1922 buitengebruik was gesteld.
1923-00-00
Nummers .1 tot en met .5

Op de stempelkaart van het postkantoor Bennekom zijn in 1923 twee afdrukken geplaatst van de bestellerstempels .1 (tot) en (met) .5. Daarbij de aantekening: niet toegezonden. De reden is niet vermeld. Het postkantoor was op 16 november 1922 opgeheven.
Mededeelingen No 10564S van 15 november 1922: Met ingang van 16 November 1922 wordt, met
opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bennekom, aldaar een hulppost-, telegraafen telefoonkantoor gevestigd, waarvoor het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Wageningen als
hoofd- resp. contrôlekantoor wordt aangewezen.

157

BERGEN
Provincie Noord-Holland
s
Mededeelingen No 2139 van 28 april 1910: Met ingang van 1 Mei a.s. wordt te Bergen (N.-H.), onder opheffing van het hulppost- en hulptelegraaf- en hulptelefoonkantoor aldaar, een post-, telegraafen telefoonkantoor gevestigd. Onder dit postkantoor zal het hulppostkantoor te Koedijk ressorteeren.
Het postkantoor Bergen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 27 augustus 1910.
Nummer .4 op 14 augustus 1911.
Nummer .5 op 29 augustus 1912.
Nummers .6 en .7 op 2 augustus 1917.
Nummers .8 en .9 op 9 november 1920.
Nummers .10 en .11 op 2 mei 1930.
1910-08-27
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 27 augustus 1910.
1911-08-14
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 14 augustus 1911.
1912-08-29
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 29 augustus 1912.
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1917-08-02
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 2 augustus 1917.
1920-11-09
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 9 november 1920.
1930-05-02
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 2 mei 1930.
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