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HELDER     V zj                                ’18 ’19 ’20 
 

DWPK 0050 
 

1918-09-20 
 

In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht met afleverdatum 25 september 1918. 
 

  
 

  
 
Het stempel werd besteld in juli 1918 en verstrekt op 20 september 1918.  
Het stempel werd teruggezonden op 2 maart 1936. 
 
 
 
 
HELMOND     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0051 
 

1912-07-27 
 

   
 
Het stempel werd toegezonden op 27 juli 1912 en bleek bij navraag op 2 maart 1936 niet meer aanwezig 
te zijn. 
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HENGELO     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20    ’22 
 

DWPK 0052 
 

1912-09-20 

   
 

het stempel werd verzonden op 20 september 1912 en bleek bij navraag op 2 maart 1936 niet meer 
aanwezig te zijn. 
 
 
 
 
’sHERTOGENBOSCH  III zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0053 
 

1912-01-17 
 

 
 

     
 

Het eerste drukwerkrolstempel voor ’s-Hertogenbosch was besteld op 11 september 1911 en werd op 9 
december 1911 naar De Munt teruggezonden om het  jaarkarakter ’12 te laten aanpassen. Het stempel 
werd naar het postkantoor ’s-Hertogenbosch gezonden op 17 januari 1912. Bij navraag op 3 maart 1936 
bleek het stempel echter niet meer aanwezig te zijn. 
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HILVERSUM     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16      ’18 ’19 
 

DWPK 0054 
 

1912-09-20 
 

   
 

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

 
 
Toch was het stempel nog ‘ergens’ in gebruik, getuige dit poststuk van 23 december 1949 en de afdruk 
op de zomerpostzegel gebruikt tussen 2 mei 1950 en 31 december 1951. 
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HOOGEVEEN     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0055 
 

1912-09-03 
 

 
 
Het stempel werd toegezonden op 3 september 1912 en werd teruggezonden op 25 februari 1936. 
 
 
HOORN    II zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0056 
 

1912-09-20 
 

   
 

Het stempel werd toegezonden op 20 september 1912 en terugontvangen op 25 februari 1924. 
 
 
 
 
HOORN     V zj                                     ’19 ’20 
 

DWPK 0057 
 

1919-07-08 
 

In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht met afleverdatum 4 juli 1919. 
 

   
 

Het stempel werd toegezonden op 8 juli 1919. 
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HULST     II zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 
 

DWPK 0058 
 

1912-09-03 
 

   
 
Het stempel werd verzonden op 3 september 1912. 
 
 
JOURE     II zj  ’12 ’13 ’14 ’15           ’18 ’19 
 

DWPK 0059 
 

1912-09-20 
 

 
 
Het stempel werd verstrekt op 20 september 1912 en teruggezonden op 26 februari 1936. 
 
 
KAMPEN    II zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 
 

DWPK 0060 
 

1912-09-20 
 

   
 
Het stempel werd verzonden op 20 september 1912 en teruggezonden op 26 februari 1936. 
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KERKRADE     I zj                                ’18 ’19 
 

DWPK 0061 
 

1918-09-20 
 

In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht met de afleverdatum 25 september 1918. 
 

  
 

 
 

Het stempel werd toegezonden op 20 september 1918 en bleek bij navraag niet meer aanwezig te zijn. 
 
 
 
 
 
KOOG-ZAANDIJK    I zj                 ’15 ’16 
 

DWPK 0062 
 

1915-02-27 
 

 
 

In het stempelboek is een zeer slechte afdruk aangebracht van het stempel.  
Het stempel is verstrekt op 27 februari 1915. 
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LEENS (Gn.)     I                        ’18 ’19 ’20 
 

DWPK 0063 
 

1918-03-12 
 

In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht met afleverdatum 8 mei 1918. 
 

  
 

 
 

 
Het rolstempel was besteld in februari 1918 en werd verzonden op 12 maart 1918. Het stempel werd 
terugontvangen op 6 november 1924. 
 
 
 
 
 
LEERDAM    II     ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0064 
 

1912-09-03 
 

   
 
Het stempel werd verstrekt op 3 september 1912. 
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Op de stempelkaart van Leerdam is een afdruk van het rolstempel aangebracht met daaronder de tekst: 
Nog steeds in gebruik voor vernietiging van spaarbankzegels (zonder jaartal) 16 maart 1936. 
 
 
 
 
 
LEEUWARDEN     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0065 
 

1912-11-09 
 

    
 
Het stempel werd toegezonden op 9 november 1912. 
 
 
LOCHEM    IV                         ’16      ’18 ’19 
 

DWPK 0066 
 

1915-12-28 
 

 
 
Het stempel werd verstrekt op 28 december 1915 en werd teruggezonden op 26 februari 1936. 
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MAASSLUIS     I                                                 ’19 
 

DWPK 0067 
 

1919-06-04 
 

In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk aangebracht met afleverdatum 4 juni 1919. 
 

  
 
Het stempel werd verstrekt op 4 juni 1919. 
 
 
 
 
 
 
MAASTRICHT     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0068 
 

1912-09-03 
 

  
 

     
 
Het stempel werd toegezonden op 3 september 1912 en teruggezonden op 4 maart 1936. 
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MEPPEL    II     ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0069 
 

1912-09-20 
 

 
 
Het stempel werd verstrekt op 20 september 1912 en bleek bij navraag op 2 maart 1936 niet meer 
aanwezig te zijn. 
 
 
MUSSELKANAAL    I zj       ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 
 

DWPK 0070 
 

1913-02-20 
 

  
 

Het stempel werd toegezonden op 20 februari 1913. 
 
 
NEUZEN    II zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 
 

DWPK 0071 
 

1912-09-03 
 

   
 
Het stempel werd verstrekt op 3 september 1912. Bij navraag op 2 maart 1936 bleek het stempel nog in 
gebruik te zijn zonder jaartal. 
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NIJKERK    II zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 
 

DWPK 0072 
 

1912-09-20 

  
 

Het stempel werd toegezonden op 20 september 1912 en bleek bij navraag op 3 maart 1936 niet meer 
aanwezig te zijn. 
 
 
 
 
 
 
NIJMEGEN     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 
 

DWPK 0073 
 

1912-09-03 
 

    
 

     
 
Het rolstempel werd toegezonden op 3 september 1912 . 
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NIJVERDAL     I zj  ’12 ’13 ’14      ’16 ’17 ’18 
 

DWPK 0074 
 

1912-09-20 
 

   
 

Het stempel werd verzonden op 20 september 1912 en bleek bij navraag op 2 maart 1936 niet meer 
aanwezig te zijn. 
 
OLDENZAAL     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19    ’21 ’22 
 

DWPK 0075 
 

1912-11-09 
 

    
 

Het rolstempel werd toegezonden op 9 november 1912 en teruggezonden op 3 maart 1936. 
 
PURMEREND     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0076 
 

1912-11-09 
 

    
 

Het drukwerkrolstempel werd verstrekt op 9 november 1912. Bij navraag op 2 maart 1936 bleek het 
stempel niet meer aanwezig te zijn. 
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ROERMOND     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0077 
 

1912-11-09 
 

   
 

Het stempel werd toegezonden op 9 november 1912 en was, bij navraag op 2 maart 1936, nog in gebruik 
zonder jaarkarakter. 
 
 
 
ROOSENDAAL     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 
 

DWPK 0078 
 

1912-09-03 

  
 

Het eerste drukwerkrolstempel werd toegezonden op 9 november 1912. Bij navraag op 2 maart 1936 
bleek dat het stempel, zonder jaartal, nog steeds in gebruik was. Waarschijnlijk is toen door de directeur 
van het postkantoor verzocht om nog een rolstempel te vervaardigen. 
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1936-04-01 
 

  
 
 

Het tweede drukwerkrolstempel werd verstrekt op 1 april 1936, zonder jaarkarakters, uitsluitend bestemd 
voor het ongeldig maken van spaarbankzegels.  
De afdruk is aangebracht in het stempelboek van het Museum voor Communicatie. 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van februari 1937: Dr. Benders 
ontving op 1 Januari 1937 een te Roosendaal gepost zwaar drukwerk, waarvan de koerseerende 7½ 
en 10 cent postzegels vernietigd waren met den oud model rolstempel zonder jaartal. 
 
 
 
 
ROTTERDAM     I zj 
 

DWPK 0079 
 

1912-09-03 
 

   
 

Het eerste drukwerkrolstempel voor Rotterdam werd verzonden op 3 september 1912.  
Bij navraag op 2 maart 1936 bleek het stempel niet meer aanwezig te zijn. 
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In het stempelboek van ‘De Munt’ zijn twee afdrukken aangebracht van het drukwerkrolstempel (zonder 
jaarkarakter) met afleverdatum 27 mei 1933. De tweede afdruk is veel vager dan de eerste. 
 

  
 

    
 

Verder een afdruk met afleverdatum 23 augustus 1940. 
 
 
 
 
SANTPOORT (STAT.)  
 

DWPK 0080 
 

1914-02-09 

   
 

Het drukwerkrolstempel werd toegezonden op 9 februari 1914 maar werd waarschijnlijk nooit gebruikt. 
Het stempel werd op 11 januari 1932 teruggezonden en aan het Postmuseum te ’s-Gravenhage 
overgedragen. 
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SCHAGEN     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 
 

DWPK 0081 
 

1912-09-03 
 

   
 

Het stempel werd toegezonden op 3 september 1912 en bleek bij navraag op 2 maart 1936 niet meer 
aanwezig te zijn. 
 
 
 
 
SITTARD     V zj                                ’18 ’19 ’20 ’21 
 

DWPK 0082 
 

1918-02-11 
 

In het stempelboek van ‘De Munt’ is een afdruk van het stempel opgenomen met afleverdatum 4 februari 
1918. 

   
 

  
 
Het stempel was besteld in december 1917 en werd verzonden op 11 februari 1918. Bij navraag op 2 
maart 1936 bleek het stempel niet meer aanwezig te zijn. 
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SNEEK     II zj       ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 
 

DWPK 0083 
 

1913-04-02 
 

  
 

Het stempel werd verstrekt op 2 april 1913 en bleek bij navraag in maart 1936 niet meer aanwezig te zijn. 
 
 
STEENBERGEN    I zj       ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0084 
 

1913-04-10 
 

    
 

Het stempel werd verzonden op 10 april 1913 en was bij navraag op 2 maart 1936 nog in gebruik zonder 
jaartal. 
 
 
TERNEUZEN  I 
 

DWPK 0085 
 

1942-07-28 
 

 
 

Het stempel werd verstrekt op 28 juli 1942, zonder jaartal. 
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TIEL      V zj            ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 
 

DWPK 0086 
 

1914-02-09 

   
 

Het drukwerkrolstempel werd toegezonden op 9 februari 1914 en was bij navraag op 2 maart 1936 nog in 
gebruik zonder jaartal. 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juni 1935: Op een monster door 
de Mij. de Betuwe naar Breda gezonden en gefrankeerd door de Haslermachine 581 met 8 cent, 
kwam de oude rolstempel model 1912 voor, zonder jaartal in het rondje. 
 
 
 
 
 
 
TILBURG     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 
 

DWPK 0087 
 

1912-08-?? 
 

   
 

 
Het stempel werd verstrekt in augustus 1912. De dag van verstrekking is niet vermeld.  
Bij navraag op 2 maart 1936 bleek het stempel niet meer aanwezig te zijn. 
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UITHUIZEN     I zj       ’13 ’14                ’18 
 

DWPK 0088 
 

1913-04-02 
 

 
 
Het drukwerkrolstempel werd verstrekt op 2 april 1913 en terugontvangen op 9 april 1925, waarna het 
werd vernietigd. 
 
 
 
 
 
UTRECHT     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0089 
 

1912-11-09 
 

  
 

   
 
Het stempel werd verzonden op 9 november 1912 en terugontvangen op 31 december 1932 waarna het 
werd vernietigd. 
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UTRECHT     V zj                           ’17 ’18 ’19 ’20 
 

DWPK 0090 
 

1917-08-09 
 

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

  
 

  
 

Het eerste drukwerkrolstempel was besteld in april 1917 en werd toegezonden op  9 augustus 1917. Bij 
navraag op 2 maart 1936 bleek het stempel niet meer aanwezig te zijn. 
 
 
 
Het tweede stempel is van februari 1940.  
Dit stempel is zeer vaag afgedrukt in het stempelboek van De Munt. 
 

 
 

In het stempelboek van het Museum voor Communicatie komt een veel duidelijker afdruk voor. Daarbij 
staat de aantekening: Voor Spaarbankboekjes, verstrekt 5 februari 1940. 
 

 
 

Het stempel werd toegezonden zonder jaarkarakter. 
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VENLO     II          ’13 ’14      ’16 
 

DWPK 0091 
 

1913-04-10 
 

 
 

Het stempel werd verstrekt op 10 april 1913 en bleek bij navraag op 2 maart 1936 niet meer aanwezig te 
zijn. 
 
WAALWIJK     I zj     ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 
 

DWPK 0092 
 

1913-05-26 
 

   
 

Het stempel werd toegezonden op 26 mei 1913 en bleek bij navraag op 2 maart 1936 niet meer 
aanwezig te zijn. 
 
WAGENINGEN     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 ’22 ’23 
 

DWPK 0093 
 

1912-11-09 
 

    
 

Het stempel werd verzonden op 9 november 1912 en werd op verzoek teruggezonden op 2 maart 1936. 
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WIJHE     II zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 
 

DWPK 0094 
 

1912-09-11 
 

  
 

Het stempel werd verzonden op 11 september 1912 en op verzoek teruggezonden op 4 maart 1936. 
 
 
WIJK BIJ DUURSTEDE    I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0095 
 

1912-11-09 
 

     
 

Het stempel werd verzonden op 9 november 1912 en bleek bij navraag op 3 maart 1936 niet meer 
aanwezig te zijn. 
 
 
WILDERVANK     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0096 
 

1912-09-03 
 

   
 

Het stempel werd verstrekt op 3 september 1912 en werd teruggezonden op 4 maart 1936. 
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WINSCHOTEN     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0097 
 

1912-11-09 
 

   
 

Het stempel werd verstrekt op 9 november 1912 en teruggezonden op 25 februari 1936. 
 
 
 
 
 
WINTERSWIJK     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 
 

DWPK 0098 
 

1912-11-09 
 

  
 

  
 

Het drukwerkrolstempel werd verstrekt op 9 november 1912 en was bij navraag op 2 maart 1936 nog in 
gebruik zonder jaarkarakter. Bij een tweede afdruk van het stempel is op 16 maart 1936 nog vermeld , 
dat het stempel zonder jaarkarakter werd gebruikt bij het vernietigen van vellen spaarbankzegels.  
Het stempel werd pas afgekeurd op 16 februari 1966. 
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WOERDEN     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0099 
 

1912-11-09 
 

     
 

Het stempel werd verzonden op 9 november 1912 en bleek bij navraag op 2 maart 1936 niet meer 
aanwezig te zijn. 
 
 
WOLVEGA     I zj       ’13 ’14 ’15 ’16 ’17                    ’22 
 

DWPK 0100 
 

1913-??-?? 
 

 
 

Het stempel werd toegezonden in het jaar 1913 (de datum is niet bekend) en werd terugontvangen op 26 
februari 1936. 
 
 
WORKUM    II zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 
 

DWPK 0101 
 

1912-11-09 
 

  
 

Het drukwerkrolstempel werd verstrekt op 9 november 1912 en terugontvangen op 31 december 1932 
waarna het werd vernietigd. 
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ZALTBOMMEL     I zj  ’12 ’13      ’15 ’16 ’17 ’18 ’19                 ’23 
 

DWPK 0102 
 

1912-09-03 
 

  
 

  
 
Het drukwerkrolstempel werd verstrekt op 3 september 1912. Bij navraag op 4 maart 1936 bleek het 
stempel, zonder jaarkarakter, nog steeds in gebruik te zijn. Bij een tweede afdruk van het stempel is op 
16 maart 1936 vermeld: nog steeds in gebruik voor vernietigen vellen spaarbankzegels (zonder jaartal). 
 
 
 
 
ZUNDERT     V                              ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0103 
 

1917-02-03 
 

 
 
Het rolstempel was besteld in januari 1917 en werd verstrekt op 3 februari 1917. Het stempel is na 1920 
waarschijnlijk niet meer gebruikt. 
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ZUTPHEN     I zj  ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19 
 

DWPK 0104 
 

1912-11-09 

  
 

 
 

Het stempel werd verzonden op 9 november 1912. 
 
 
ZWOLLE     V                                ’16    ’18 ’19 
 

DWPK 0105 
 

1915-02-27 
 

 
 

Het drukwerkrolstempel werd verstrekt op 27 februari 1915 en was, bij navraag op 2 maart 1936, nog 
steeds in gebruik, zonder jaartal. 
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Opmerkingen: 
 

- De betekenis van ‘zj’ in bovenstaande lijst is het ontbreken van een jaarkarakter in de afdruk 
(stom stempel). 

- ARNHEM 3. In 1927 ging men er nog van uit, na het “ontdekken” van het stempel ARNHEM 3, 
dat er ook nog een stempel ARNHEM 2 moest bestaan. De oproep werd dan ook geplaatst om 
naarstig te zoeken naar de afdruk van het stempel ARNHEM 2. Gebleken is echter dat er direct 
al twee rolstempels met ARNHEM zijn verstrekt, zodat ARNHEM 2 niet kan bestaan! 

- BAARN en DELFT met jaarkarakter ’13: deze afdrukken zijn gemeld doch vrijwel onmogelijk 
omdat het stempel BAARN pas op 9 augustus 1917 en DELFT op 28 december 1915 in gebruik 
zijn genomen. Waarschijnlijk verminkte afdrukken van het jaarkarakter ’18. 

- CULENBORG in plaats van Culemborg: deze naam kwam ook voor in de tramblokstempels, 
oude handstempels en in de Wet van 9 april 1877. De Post-, Telegraaf- en Telefoongids en de 
nieuwe handstempels hadden de spelling Culemborg. 

- DORDRECHT ’20 is gemeld in 1929 doch er zijn geen afdrukken (meer) van bekend. 
- Het stempel van DRAGTEN werd in 1927 nog type IV genoemd. 
- DRUTEN ’22 is wel gemeld doch er zijn geen afdrukken (meer) van bekend. 
- ENKHUIZEN ’18 is gemeld in 1929 doch er zijn geen afdrukken (meer) van bekend (melding in 

“Sammlerfreund” van Juni 1929). 
- De jaarkarakters ’18 van HOOGEVEEN, JOURE en KAMPEN zijn wel gemeld maar er zijn geen 

afdrukken (meer) van bekend. 
- Het jaarkarakter ’18 van MAASSLUIS is wel gemeld doch vrijwel onmogelijk omdat het stempel 

pas in mei 1919 in gebruik is genomen. Waarschijnlijk een verminking van de afdruk van het 
jaarkarakter ’19. 

- OLDENZAAL '21 is in 1929 gemeld maar er zijn geen afdrukken (meer) van bekend (melding in 
“Sammlerfreund” van Juni 1929). 

- OLDENZAAL ’22 is alleen bekend op de emissie Bontkraag. 
- Het jaarkarakter ’22 van ROOSENDAAL is wel gemeld doch er zijn geen afdrukken (meer) van 

bekend. 
- De jaarkarakters ’18 en ’19 van UTRECHT (type 5) zijn uitsluitend kopstaand bekend. 
 

   
 

- Het jaarkarakter ’13 van VENLO is tot nu toe niet gevonden. Het stempel werd op 10 april 1913 
in gebruik genomen. 

- TILBURG werd in 1927 nog type II genoemd. 
- Het jaarkarakter ’12 van WAALWIJK is gemeld doch vrijwel onmogelijk omdat het stempel pas 

op 26 mei 1913 in gebruik is genomen. 
- WEERT wordt in de lijst genoemd doch er zijn geen afdrukken van het stempel bekend omdat 

het stempel nimmer werd verstrekt. Dit werd in 1929 bevestigd door de directeur van het 
postkantoor Weert: zover hij kon nagaan was een drukwerkrolstempel WEERT niet verstrekt, 
tenminste, het stempel was niet meer onder zijn berusting of berusting geweest. 

 Zo werd in 1927 ook verondersteld dat de plaatsen Leiden, Middelburg en Vlissingen ook een 
drukwerkrolstempel gehad zouden kunnen hebben..... 

 Ook Oudenbosch is in 1964 een keer gemeld in enkele buitenlandse bladen. Het bleek echter te 
gaan om een slechte (zwakke) afdruk van CULENBORG. 

- WOLVEGA ’22 is alleen gevonden op een briefkaart van 4 cent. 
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Kleur van de stempelinkt 
 

De gebruikelijke inkt voor het stempelen (zwarte inkt) was ook voorgeschreven voor het beinkten van de 
inktrol van het drukwerkrolstempel.  
Toch komen andere kleuren inkt voor: 
 

Blauw: APELDOORN (’16), SNEEK (’19), TIEL (’19), DOETINCHEM (’20 en ’21), DRUTEN (’19, ’20 en 
’21) en NIJMEGEN.  
 

Violet: MAASTRICHT (’17) en NEUZEN (’20). 
 

Afwijkingen in de stempelvorm 
 

De jaarkarakters werden soms verkeerd in het rolstempel gemonteerd. Meestal komt dan het jaarkarakter 
“kopstaand” in de stempelvorm voor.  
Over het voorkomen van de kopstaande jaarkarakters, verschillende jaarkarakters in één stempelvorm, 
enzovoorts, gaf men in "De Philatelist" van 1929 de volgende verklaring:  
“De jaarkarakters n.l. zijn losse stukjes, die elk jaar aan de kantoren verstrekt werden. Het inzetten der 
stukjes geschiedde soms onattent, en dan ontstonden kopstaande, liggende en scheeve jaartallen. 
Raakte onder het gebruik een stukje los en weg, dan had men rondjes zonder jaartal. Wilde men dit 
verhelpen, dan nam men een willekeurig oud jaartal, en zoo is dan het voorkomen van meerdere 
jaartallen op één rol verklaard.  
De lijst met waarden waarop deze rolstempel voorkomt, is zeer groot, en omvat bijna alle zegels, 
uitgegeven in het tijdvak dat de stempel gebruikt werd”. 
 
Bekend zijn de ‘kopstaande’ jaarkarakters in de stempels van: 
- ALKMAAR (’17) 
- APPINGEDAM (’15) 
- ASSEN type 5 (’19 en ’20) waarbij ook ’18 en ’21 zijn gemeld. 
- UTRECHT type 5 (’18 en ’19) 
- UTRECHT type 1 met ’19 is gemeld op ½ cent doch niet (meer) bekend. 
- GOES (’15) 
- KAMPEN (’15) waarbij ook ’16 is gemeld. 
- CULEMBORG (’19) 
- HAARLEM (’15) 
- WINSCHOTEN met ’19 is gemeld doch niet (meer) bekend. 
 

Een ‘liggend’ jaarkarakter is bekend van: 
- ALMELO (’12) 
- ASSEN type 5 (’18, ’19 en ’20) 
- BREDA (’14) 
- CULEMBORG (’19) 
- DALFSEN (’19) 
- KAMPEN (’15 en ’19) 
 

Verschillende jaarkarakters in één vorm. Naar alle waarschijnlijkheid was het voor een aantal van de 
oudere jaarkarakters onmogelijk deze te verwijderen uit de stempel omdat ze te vast zaten. Bekend zijn: 
- ASSEN type 5 (’18 samen met ’17) 
- 's GRAVENHAGE (’18 samen met ’15) 
- NEUZEN (’19 samen met ’18) 
- WIJHE (’20 samen met ’18) 
 

Verschillende jaarkarakters in één vorm waarvan één kopstaand: 
- ASSEN (’19 samen met ’18) waarbij ’19 kopstaand. 
 

Liggend jaarkarakter samen met normaal jaarkarakter: 
- ALMELO (’15 normaal en ’12 liggend) 
 

Groot en klein lettertype: 
- ARNHEM (groot lettertype) 
- ARNHEM (klein lettertype) 
- 's GRAVENHAGE (groot lettertype) 
- 's GRAVENHAGE (klein lettertype) 
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Grote komma: 
- ’s GRAVENHAGE 
 

Stempelvormen waarbij ‘met’ en ‘zonder’ jaarkarakter in één vorm voorkomen, zijn geen uitzondering. 
 

Drukwerkbandje 
 

De oorspronkelijke benaming, kruisbandje, dateerde uit de tijd, dat om het te verzenden periodiek, 
kruislings een papieren band zat. Toen dit niet meer beviel en men normale bandjes ging gebruiken, 
bleef de naam kruisbandje in feite ten onrechte bestaan. 
De benaming drukwerkbandje - of krantenbandje - is dan ook beter. 
 

Gebruik van het drukwerkrolstempel 
 

1. Vóórafstempeling van frankeerzegels op:  
 - adresstroken 
 - krantenbandjes 
 - drukwerkbandjes 
 

 De invoering van het rolstempel betekende voor een aantal postkantoren een vereenvoudiging 
van de werkwijze bij het stempelen vooraf. De werkwijze was simpel: met één streek kon men de 
vellen adresstroken of bandjes stempelen. De bandjes waren eerst voorzien van postzegels en 
werden na het stempelen van elkaar gescheiden en om het te verzenden drukwerk gedaan. 

 
 Tarieven 
 

 Bij de Postwet 1870 werd een drieledig tarief ingevoerd voor de drukwerken. Tot de eerste en de 
tweede klasse behoorden de dag- en weekbladen en periodieken en tot de derde klasse het 
overige drukwerk en gedrukte stukken. Bij de drukwerken van de eerste en de tweede klasse 
was de bepaling gemaakt, dat bij verzending van meer exemplaren onder een omslag, niet het 
totaal gewicht, maar het aantal - ieder afzonderlijk naar gewicht gerekend - het port bepaalde. 

 In die tijd werd een bepaling van kracht, dat een uitgever van dag- en weekbladen een 
machtiging kon verkrijgen, tot het ongeadresseerd verzenden van maximaal 25 exemplaren aan 
een post- of hulpkantoor waar een adreslijst van de abonnees op die dag- en weekbladen 
aanwezig was. 
 

Frankering bij abonnement 
 

 De frankering bij abonnement werd ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 11 februari 1892 Stb 42 
art 2. De tekst is als volgt: 

 

 ad 1 De frankeering van nieuwsbladen, bij abonnement kan niet anders geschieden, dan 
over een heel abonnementskwartaal. Loopt het abonnement van een nieuwsblad over 
een heel jaar, dan geschiedt de heffing der frankeergelden toch per kwartaal, te rekenen 
van het tijdstip van ingang van het jaarabonnement. 

 ad 2 De berekening van het bij wijze van abonnement te heffen port der nieuwsbladen zal 
geschieden naar het aantal exemplaren door den uitgever aan den abonnent 
verzonden, volgens den bij hem berustende legger, waarvan desverkiezende inzage 
moet worden verleend aan den daarvoor aangewezen postambtenaar. 

 ad 3 Bij den aanvang van elk kwartaal wordt het verschuldigde over dat kwartaal bij 
benadering vastgesteld. 

  Het geraamde bedrag moet uiterlijk vijf dagen daarna betaald zijn. 
  Na afloop van het kwartaal vindt een nadere verrekening plaats van het verschil 

tusschen het vooruitbetaalde bedrag en hetgeen, volgens het aantal verzonden 
exemplaren, werkelijk verschuldigd is. 

  Het eventueel bij te betalen bedrag moet uiterlijk op den vijfden dag der eerste maand 
van het nieuwe kwartaal voldaan zijn. 

 ad 4 Nieuwsbladen, waarvan het port bij abonnement wordt betaald, behooren voor elk 
kantoor afzonderlijk bijeengebonden, ter post worden bezorgd. Bovendien moeten de 
exemplaren elk van zijn eigen adres voorzien zijn, tenzij door meergenoemden Minister 
is toegestaan, dat, in plaats daarvan, aan de kantoren, welke met de bestelling zijn 
belast, eene lijst worde verstrekt dier adressen. 
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 ad 5 De bevoegdheid tot het voldoen der porten van nieuwsbladen bij abonnement kan 
worden ingetrokken, indien daartoe, op grond van gebleken onjuiste opgaven of andere 
onregelmatigheden, aanleiding bestaat. 

 
 Artikel 4 van dit Staatsblad geeft nog aan: 
 

 Nieuwsbladen, waarvan het port bij abonnement wordt betaald, behoren voor elk kantoor van 
bestemming afzonderlijk bijeengehouden, ter post te worden bezorgd. 

 

 Hiermee werd bereikt, dat de medewerkers van de Posterijen met één handeling, de kranten met 
eenzelfde bestemming in de betreffende postzak konden deponeren. 

 

 Omdat de regeling voor de uitgever van dag- en weekbladen geen vereenvoudiging of voordeel 
bracht, kwam de mogelijkheid tot frankering bij abonnement maar langzaam op gang. 

 Voorafstempeling moest in beide gevallen - met postzegels gefrankeerd of bij abonnement - 
gebeuren, terwijl de uitgever een voorschot moest betalen op de te gebruiken porten, waar geen 
korting tegenover stond. 

 

 In 1912 (ingegaan op 1 oktober 1908) waren de volgende binnenlandse tarieven voor het 
verzenden van dag- en weekbladen en andere gedrukte stukken van toepassing: 

 

 - Nieuwsbladen tot een gewicht van 55 gram:   ½ cent 
 - Nieuwsbladen van 55 tot en met 150 gram:  1 cent 
  Voor elke 50 gram meer:    ½ cent 
 

 - Gedrukte stukken tot en met 50 gram:   1 cent 
  Gedrukte stukken elke 50 gram meer:   1 cent 
 

 Op 1 november 1919 werden de binnenlandse tarieven als volgt: 
 

 - Nieuwsbladen enzovoorts, indien bij abonnement gefrankeerd, behielden de tarieven 
van 1908:      ½ cent 

 

 - Nieuwsbladen per 50 gram, gefrankeerd:   ½ cent 
 

 - Gedrukte stukken per 50 gram:   1½ cent 
 
 
 Op 1 maart 1921 werden de tarieven weer gewijzigd: 
 

 - Nieuwsbladen tot en met 150 gram:   2 cent 
 - Nieuwsbladen elke 50 gram meer:   1 cent 
 

 - Frankering bij abonnement tot 55 gram:   1 cent 
 

 - Met postzegels gefrankeerde nieuwsbladen werden berekend naar het tarief van 
gedrukte stukken en wel 2 cent per 50 gram. 

 
2. Vóóraf-stempeling bij frankering bij abonnement. 
 

 Pas in 1914, twee jaar nadat het drukwerkrolstempel in gebruik was genomen, mocht het 
officieel worden gebruikt voor de stempeling bij frankering bij abonnement. Het daarop 
betrekking hebbende voorschrift, gepubliceerd op 31 maart 1913, luidde als volgt: 

 

 Verz. 1913 Voorschr. no. 11 d.d. 31.3.13 art. 4. 
 

 De nieuwsbladen worden, indien het aantal exemplaren voor dezelfde bestelkring bestemd, tien 
of méér bedraagt, voor dien bestelkring afzonderlijk bijeengehouden. 

 De omslagen en adresstrooken behooren steeds vooraf ten postkantore ter stempeling te 
worden aangeboden, met uitzondering van de strooken, welke in de bovenbedoelde pakketten 
zijn op te nemen. 

 

 Voorschr. van 1914 no. 41 § 3 bepaalde: 
 

 Het stempelen van adresstrooken, dienende voor de verzending van nieuwsbladen, waarvan de 
frankeering bij abonnement is geschied, en welke vooraf op het postkantoor ter afstempeling 
aangeboden worden, kan geschieden met den rolstempel.  

 In verband hiermede wordt 4de lid punt 4 van No. 11 der Verzameling van 1913 aangevuld als 
volgt: 
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 Voor de stempeling van adresstrooken kan ook gebruik gemaakt worden van den rolstempel als 
bedoeld bij art. 385 laatste lid der Voorschrift Postdienst Binnenland (de stempelafdruk dient 
behalve tot aanduiding van plaats en tijd der terpostbezorging, mede tot de onbruikbaarheid van 
het op de stukken gehechte frankeerzegel). De afstempeling van de hierboven bedoelde 
omslagen behoort echter steeds met den dagteekenstempel te geschieden.  

 

 Met omslag werd hier bedoeld: couvert of envelop en met adresstrook: het bandje om de 
nieuwsbladen. 

 

 Opvallend is, dat het drukwerkrolstempel pas twee jaar na invoering in 1912 voor de stempeling 
van bij abonnement verzonden stukken werd aangewezen. De tekst van de “Verzameling van 
Voorschriften” nummer 41 § 3 van 1914 luidde: 

 

 “Het stempelen van adresstrooken, dienende voor de verzending van nieuwsbladen, waarvan de 
frankeering bij abonnement is geschied, en welke vooraf op het postkantoor ter afstempeling 
aangeboden worden, kan geschieden met den rolstempel.” 

 

 Het drukwerkrolstempel heeft tot en met 1919 officieel dienst gedaan bij de frankering bij 
abonnement. Dat het gebruik op eigen initiatief van enkele postambtenaren eerder plaats vond, 
blijkt uit bekende kranten- en drukwerkbandjes uit 1912 en 1913. 

 
 V.P. (Voorschrift Postdienst) 1919 bijlage 5 artikel 7 vermeldt: 
 

 “Bij abonnement gefrankeerde stukken worden ten kantore van terpostbezorging niet 
gestempeld.” 

 

 Hiermee had het rolstempel (behalve voor de vernietiging van spaarzegels door schoolkinderen) 
praktisch zijn nut verloren. Daarom werden in 1919 de meeste rolstempels ingetrokken. De 
postkantoren die dit niet deden moesten verklaren dat het rolstempel voor dat kantoor nut had, 
anders moest het alsnog worden ingeleverd. Slechts enkele kantoren vroegen dan ook een 
jaartal '20 aan. 

 

 In dienstorder 912 van 1923 werden de rolstempelkarakters bij het aan te vragen materiaal 
geheel weggelaten, zodat het jaartal '24 niet bestaat. 

 

 Toch bleef men op enkele postkantoren doorgaan met het gebruik van het rolstempel. Dit kon op 
twee manieren gebeuren: 

 - men gebruikte het rolstempel verder zonder jaartallen (zoals AMSTERDAM); 
 - men gebruikte het rolstempel zonder de jaartallen '23 uit het stempel te verwijderen in de 

daarop volgende jaren (zoals ROOSENDAAL en ZALTBOMMEL).  
 
3. Stempeling van niet voor frankering gebruikte stukken. 
 

 In speciaal daarvoor bestemde spaarboekjes voor jeugdige spaarders kon men bij de 
Rijkspostspaarbank frankeerzegels plakken van 1 en 5 cent. Was een vel uit een boekje vol, dan 
kon men de postzegels op het postkantoor laten stempelen. Het geplakte bedrag werd dan 
bijgeschreven op het spaarbankboekje. Velletjes uit dergelijke spaarboekjes zijn zeldzaam. 
Bekend zijn blokjes van vier postzegels van 1 cent. 

 Het gebruik van het stempel is bekend op etiketten om een door de militaire autoriteit geopende 
brief weer te sluiten. De militaire autoriteit heeft hier echter misbruik gemaakt van de kentekenen 
verbonden aan het aloude postregaal (recht of bevoegdheid) om hiermede de inbreuk op het 
postgeheim te rechtvaardigen! 

 
4. Stempeling bij portvrijdom. 
 

 Militairen met een rang lager dan officier, genoten tijdens de mobilisatie van 1914 - 1918 
portvrijdom voor het verzenden van briefkaarten, drukwerken, dag- en weekbladen. 

 
5. Rebut-stempeling. 
 

 Het drukwerkrolstempel werd gebruikt voor rebut-stempeling (stempeling van onbestelbare 
stukken op het postkantoor te 's-Gravenhage) als de kans aanwezig was, dat de opgeplakte 
postzegels nogmaals gebruikt zouden kunnen worden. Deze wijze van stempelen werd alleen 
gebruikt op de rode afdrukken van frankeermachines. 

 
6. Stempeling van postzegels op zachte pakjes en stukken met daarop veel postzegels. 
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 Omdat de afdrukken duidelijker waren, werd het drukwerkrolstempel ook gebruikt om de op 
zachte pakjes geplakte postzegels te stempelen. Dit gaf betere resultaten dan het gewone 
dagtekeningstempel. 

 
7. Pakketpost. 
 

 In 1926 ging het postkantoor Amsterdam CS (stempel AMSTERDAM) over tot het gebruik - bij 
wijze van proef - van het drukwerkrolstempel bij de Postpakketdienst. 

 Het voordeel was, dat men het pakket niet in allerlei bochten moest wringen om een ondergrond 
te verkrijgen die hard en vlak genoeg was om het gewone dagtekeningstempel af te kunnen 
drukken. 

 
 Hierna volgde ROTTERDAM.  
 Men vindt de afdrukken op hogere frankeerwaarden, vooral type Veth. 
 Het drukwerkrolstempel ROTTERDAM is korte tijd in handen geweest van een 

postzegelverzamelaar. In 1929 is daarvan melding gemaakt.  
 In het meinummer van 1929 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie werd 

medegedeeld, dat een afdruk van een rolstempel van ROTTERDAM was gevonden op een 
frankeerzegel van ½ cent 1899. De eigenaar reageerde hier later op als volgt: 

 

 “Het is thans reeds geruimen tijd geleden, dat iemand, wiens naam mij als verzamelaar niet 
geheel onbekend was, mij schreef, dat hij in het bezit was van een exemplaar ½ cent 1899 met 
duidelijk rolstempel ROTTERDAM, zonder jaartal. Of ik maar eens wilde vertellen wat dat stuk 
mij waard was. Nu heb ik in den loop der tijden vele duizenden rolstempels gevonden, doch nooit 
één exemplaar ROTTERDAM. Het bestaan van dat rolstempel werd eigenlijk slechts vermoed 
op grond van het feit, dat Rotterdam een groot kantoor was en omdat het Nederlandsch 
Tijdschrift er in 1912 eens melding van gemaakt had. Ik kon derhalve op goede gronden 
aannemen, dat het zegel een zeldzaam stuk was, zoodat ik er f 3,- voor bood, voor welken prijs 
ik ook eigenaar werd. Inderdaad, het was een fraai stuk met zeer duidelijk stempel. 

 Dat er echter iets niet in den haak was, begreep ik uit het kort na den aankoop verschenen 
nummer van het Maandblad, waarin mijn leverancier adverteerde hetzelfde stempel te kunnen 
leveren op zegels, waarop het rolstempel slechts bij uitzondering voorkomt (1, 1½, 3, 5 en 10 
cent). De ½ cent werd in die opsomming niet genoemd, hetgeen typeerend klopte met de 
mededeeling van mijn leverancier, dat hij van de ½ cent slechts één exemplaar bezat. 

 Hoewel ik begreep maakwerk te hebben gekocht, behield ik het zegel, daar ik voor mijn 
verzameling een representant van het stempel ROTTERDAM wilde bewaren; een stuk zonder 
waarde dus, maar een stuk dat onomstootelijk het bestaan van het stempel bewees. 

 Dat er iets niet klopte, kwam de verkooper mij ten overvloede nog eens schriftelijk mededeelen, 
vrij spoedig na de plaatsing van de hierboven genoemde advertentie. Hij vroeg het zegel terug 
tegen vergoeding der kosten, omdat 'hij het stempel zelf op het ½ cent-zegel had geplaatst en 
daardoor misschien in groote moeilijkheden kon komen'. Ik liet echter de zaak zooals zij was, 
nog steeds niet van zins mijn unicum (al was het maakwerk) af te geven. 

 Tot ik op zekeren dag bezoek ontving van een lid van het Hoofdbestuur der Posterijen. Men had 
gehoord, dat er met het rolstempel ROTTERDAM, dat oorspronkelijk voor vernietiging van 
spaarbankzegels bedoeld was, knoeierijen hadden plaats gevonden. Alle exemplaren van het 
maakwerk waren 'in beslag genomen' en zoodoende was mijn ½ cent-zegel het eenige 
resterende corpus delicti. Om de zaak voor den 'delinquent' minder erg te maken (het zou hem 
minder zwaar worden aangerekend indien de resultaten van zijn gestempel van den aardbodem 
verdwenen waren), werd mij door het Hoofdbestuur verzocht het zegel af te staan tegen 
vergoeding der kosten. Hetgeen ik toen deed. 

 Het rolstempel ROTTERDAM figureert nog steeds op de lijst van drukwerkrolstempels, maar ten 
onrechte!  

 Voor zoover ik weet, is er thans geen enkel zegel met dit stempel meer bekend. Misschien duikt 
er nog eens een echt stuk op, maar waarschijnlijk is het niet. 

 Het optreden der Posterijen is, naar ik aanneem, een gevolg van de bepaling, dat vernietiging 
van frankeerzegels slechts met de gewone dagteekeningstempels mag plaats hebben.” 
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 Het drukwerkrolstempel ROTTERDAM is lange tijd in handen geweest van de Nieuwe 
Rotterdamse Courant en dat verklaart waarom nooit afdrukken van dit stempel op de 
drukwerkzegels zijn gevonden. 

  

 Postzegels met zeer hoge waarde (50 cent en 1 gulden) met afdrukken van het stempel 
GRONINGEN zijn vrijwel zeker gebruikt voor de frankering van pakken drukwerk van een 
brievengaarder. Ook WINSCHOTEN is bekend met enkele hoge waarden. 

 

 In andere plaatsen, zoals BERGEN OP ZOOM, DELFT en ZWOLLE, vindt men pakketkaarten 
met afdrukken van het drukwerkrolstempel. 

 
8. Vernietiging van buiten koers gestelde postzegels. 
 

 Alleen in 's-Gravenhage gebruikt met het stempel:  
 ’S GRAVENHAGE RPS. 
 Bekend op 50 cent uitgifte 1941 type duif (meeuw) en enkele waarden van de serie Germaanse 

symbolen en zeehelden, vermoedelijk afkomstig van restanten van filatelistische loketten. 
 
9. Stempeling op verzoek. 
 

 Gebruikt in TERNEUZEN en AMSTERDAM-ZUID. 
 

Stempeling van hele vellen postzegels 
 

Vel-stempeling was vanaf 1882 niet meer toegestaan.  
Toch is de vel-stempeling tijdens de gebruiksduur van het drukwerkrolstempel op vellen gevonden van 
de volgende postkantoren: 
- AMSTERDAM 
- ARNHEM 3 
- ASSEN 
- CUIJK 
- DALFSEN 
- GOES 
- GORINCHEM 
- 's GRAVENHAGE 
- GRONINGEN 
- LOCHEM 
- MAASTRICHT 
- OLDENZAAL 
- ROOSENDAAL 
- ZALTBOMMEL 
 

Frequentie van de afdrukken 
 

In 1927 werd nog in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie geschreven:  
 

“Wat het verzamelen van deze stempels des te aantrekkelijker maakt, is vooral het feit, dat vrijwel 
iedereen, zonder uitgaven van eenig belang, zich een omvangrijke collectie kan aanschaffen. Het halve-
cent-zegel van 1899 is nog steeds voor een schijntje bij duizenden stuks tegelijk te koop, en juist op deze 
waarde treft men de rolstempels het meest aan. 
Wanneer men een beetje 'boft' kan men in één kilo Nederlandsche zegels (niet de koerserende uitgave!) 
wel 200 à 300 stuks met het aardige kleine stempeltje, dat meestal in zijn geheel op het zegel zelf 
afgedrukt is, vinden. Ook op andere waarden treft men het aan; vaak op de 1 cent rood, een enkele maal 
op de 1½ cent ultramarijn of blauw, 2 cent bruin, 2½ cent groen, 3 cent olijfgroen, 5 cent rood en zeer 
zelden op een iets hoogere waarde.” 
 
De meeste afdrukken komen voor van de kantoren: 
- ALKMAAR 
- ARNHEM 
- ENSCHEDE 
- 's GRAVENHAGE 
- HENGELO (in Overijssel) 
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- 's HERTOGENBOSCH 
- ZUTPHEN 
 
Zeldzaam zijn afdrukken van: 
- AMERSFOORT 
- AMSTERDAM (vrijwel alleen pakketpost, meestal serie type Veth zonder en met watermerk) 
 

  
 

- BRIELLE 
- EMMEN 
- GRONINGEN 1 en 2 (alleen 1919) 
- HEERENVEEN 
- JOURE 
- KERKRADE 
- KOOGZAANDIJK 
- LEENS (GN.) 
- MAASSLUIS (alleen '19) 
- ROTTERDAM (alleen pakketpost) 
- UITHUIZEN 
- VENLO 
- ZUNDERT 
- ZWOLLE 
 
De meeste afdrukken kunnen worden gevonden op de postzegel in de waarde van ½ cent, uitgegeven 
op 1 augustus 1899. 
De afdrukken op de postzegel van 1 cent, eveneens uitgegeven op 1 augustus 1899, vindt men vooral 
met de kantoornamen: ASSEN, HENGELO, NIJMEGEN. 
 

De afdrukken van de drukwerkrolstempels komen in de meeste gevallen voor op de volgende 
postzegels: 
½ cent  cijfertype uitgiftedatum 1 augustus 1899 
1 cent cijfertype uitgiftedatum 1 augustus 1899 
2 cent cijfertype uitgiftedatum 1 augustus 1899 
2½ cent cijfertype uitgiftedatum 1 augustus 1899 
5 cent Kon. Wilhelmina uitgiftedatum 1 augustus 1899 
10 cent Kon. Wilhelmina uitgiftedatum 1 augustus 1899 
1½ cent cijfertype uitgiftedatum 1 oktober 1908 
1½ cent cijfertype uitgiftedatum 11 december 1913 
 

Op postzegels, uitgegeven na 1945, kunnen nog afdrukken voorkomen (zonder jaartal) van de kantoren 
ARNHEM 3 (met jaartal '19), HAARLEM, HILVERSUM en WINTERSWIJK. Enkele stempelafdrukken 
van HAARLEM zijn nog bekend op kinderpostzegels van 1966 en 1967. Daarna is het stempel niet meer 
gezien. 
 

Afzenders o.a.: 
 
AALSMEER  De Meerbode. 
 
ALKMAAR  Alkmaarsche Courant, uitgave van N.V. v/h Herms. Coster en Zoon. 
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DOETINCHEM  De Graafschap Bode (Nieuws en Advertentieblad), uitgave der Ned. Drukkers 
en Uitgevers-Maatschappij "C. Misset", Doetinchem. 

 
DOETINCHEM  Vakblad voor de Schoenmakerij. 
 
DORDRECHT  Dordrechtsche Courant 
 
ENSCHEDE  De Drogist, Orgaan van de Nederlandschen Drogistenbond, Enschede. 
 
’s GRAVENHAGE De Nederlander. 
 
’s GRAVENHAGE Weekblad voor het Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratierecht, Hoge Wal 

15, ’s-Gravenhage. 
 
’s GRAVENHAGE De Nieuwe Financier en Kapitalist. Uitgave P. Noordhoff, ’s-Gravenhage. 
 
GRONINGEN  Het Schoolblad, Weekblad voor Lager, Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs, 

Orgaan van het Ned. Onderwijzers-Genootschap, Uitgave van P. Noordhoff te 
Groningen. 

 
HILVERSUM  Ahrend-Globe. 
 
OLDENZAAL  A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland, verzonden door den Secretaris-

Penningmeester, Parkstraat 18, 's-Gravenhage. 
 
ZALTBOMMEL  Pyttersen's Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen, uitgave: N.V. Van de 

Garde & Co's Drukkerij Zaltbommel, telefoon 18. 
 
ZUTPHEN  W.J. Thieme & Cie, Zutphen 
 

Geraadpleegde literatuur: 
 

- Catalogus: De drukwerkrolstempels van 1912 van Nederland door A.H. Bonefaas. 
- De Nederlandsche voorafstempelingen in De Philatelist door P.C. Korteweg. 
- De Poststempels van Nederland 1676 - 1915 door O.M. Vellinga. 
- Diverse publicaties in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
- Publicatie in het Nederlands Maandblad voor Philatelie door F. Blom in de nummers mei, juni en 

augustus 1969. 
- Dienstorder en Mededeelingen betreffende den Post- en Telegraafdienst, diverse jaargangen. 
 

 


