ECHT
Provincie Limburg
Het postkantoor Echt ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .8 tot en met .10 op 12 juni 1911.
19??
Nummers .1 tot en met .7
X
1911-06-12
Nummers .8, .9 en .10

Vervolgnummers .8 tot en met .10 werden verstrekt op 12 juni 1911.

EDAM
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Edam ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 in mei 1900.
Nummer .5 op 30 maart 1904.
Nummers .6 en .7 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
1900-05-00
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt in mei 1900.
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1904-03-30
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 30 maart 1904.
19??
Nummers .6 en .7
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .6 en .7 ontbreken in het stempelboek.
Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.
Het postkantoor Edam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .8 tot en met .10 op 18 februari 1911.
1911-02-18
Nummers .8, .9 en .10

Vervolgnummers .8 tot en met .10 werden verstrekt op 18 februari 1911.
1911-05-02
Nummer .5

Op 18 mei 1903 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het op 30 maart 1904 verstrekte stempel.
Mededeelingen No 11814S van 12 oktober 1932: Met ingang van 16 October 1932 wordt het post-,
telegraaf, en telefoonkantoor te Edam vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals het hulpkantoor te Volendam voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Amsterdam.
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EDE
Provincie Gelderland
Het postkantoor Ede ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 in mei 1900.
Nummers .7 en .8 op ??
Nummer .9 op 15 oktober 1906.
Nummer .10 op 28 februari 1907.
1900-05-00
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempel met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt in mei 1900. De dag van verstrekking is niet in het stempelboek vermeld.
19??
Nummers .7 en .8
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers .7
en .8 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
1906-10-15
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 15 oktober 1906.
1907-02-28
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 28 februari 1907.
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Het postkantoor Ede ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .11 en .12 op 6 november 1912.
Nummer .13 op 6 februari 1914.
Nummer .14 op 13 maart 1915.
Nummers .15 en .16 op 26 september 1916.
Nummers .17 en .18 op 26 november 1920.
1908-03-20
Nummer .7

Op 20 maart 1908 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt tussen mei 1900 en oktober 1906.
1912-11-06
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 6 november 1912.
1914-02-06
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 6 februari 1914.
1915-03-13
Nummer .14
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Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 13 maart 1915.
1916-09-26
Nummers .11, .15 en .16

Vervolgnummers .15 en .16 werden verstrekt op 26 september 1916. Op dezelfde datum werd een
nieuw bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 6
november 1912.
1920-01-30
Nummers .8 en .13

Op 30 januari 1920 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .8 en .13 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt tussen mei 1900 en oktober 1906 (nummer .8) en op 6
februari 1914 (nummer .13).
1920-11-26
Nummers .16 en .17

Vervolgnummers .17 en .18 werden verstrekt op 26 november 1920.

EGMOND AAN ZEE
Provincie Noord-Holland
Het hulppostkantoor Egmond aan Zee werd op 1 mei 1892 bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Egmond aan Zee ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 2 oktober 1901.
Nummer .3 op 16 augustus 1905.
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1901-10-02
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 2 oktober 1901.
1905-08-16
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 16 augustus 1905.
1907-06-29
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 29 juni 1907. Bij de afdruk is vermeld, dat het stempel direct uit
het magazijn kon worden geleverd. Het stempel werd vernietigd op 5 mei 1925.
Het postkantoor Egmond aan Zee ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 8 januari 1913.
1913-01-08
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 8 januari 1913.
Mededeelingen No 7842S van 24 juli 1929: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Egmond aan
Zee wordt met ingang van 1 September 1929 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals het hulpkantoor te Egmond a/d Hoef en het poststation te Egmond-binnen
voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Alkmaar.
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EIBERGEN
Provincie Gelderland
Met ingang van 1 juli 1890 werd het hulppostkantoor Eibergen bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Eibergen ontving bestellerstempels in model type II (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.
Nummer .5 op 2 maart 1911.
Nummers .6 tot en met .8 op 2 augustus 1917.
Nummers .9 tot en met .11 op 30 januari 1920.
1900-05-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in mei 1900. Een dag van
verstrekking is niet bij de afdrukken vermeld.
19??
Nummer .4
In het stempelboek is geen afdruk van het bestellerstempel nummer .4 opgenomen en geen datum
van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Eibergen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 2 maart 1911.
Nummers .6 tot en met .8 op 2 augustus 1917.
1911-03-02
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 2 maart 1911.
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1917-08-02
Nummers .6, .7 en .8

Vervolgnummers .6 tot en met .8 werden verstrekt op 2 augustus 1917.
1920-01-30
Nummers .9, .10 en .11

Vervolgnummers .9 tot en met .11 werden verstrekt op 30 januari 1920.
Mededeelingen No 9875S van 30 augustus 1932: Met ingang van 1 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eibergen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en een telefoonkantoor, hetwelk evenals het station te Rekken voor den postdienst zal ressorteeren onder het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Enschede.

EIJSDEN
Provincie Limburg
Dienstorder No 223 van 18 mei 1906: Met ingang van 16 Juni 1906 wordt het hulppostkantoor te
Eijsden opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor Eijsden ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 2 november 1906.
Nummers .5 en .6 op 2 januari 1909.
Nummers .7 en .8 op 1 november 1917.
1906-11-02
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 2 november 1906.
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1909-01-02
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 2 januari 1909.
1909-08-17
Nummer .7

Bestellerstempel nummer .7 werd verstrekt op 17 augustus 1909 doch door de Inspecteur overbodig
geacht en teruggezonden. Het stempel werd opnieuw toegezonden op 1 november 1917.
1909-08-19
Nummer .2

Bestellerstempel nummer .2 werd verstrekt op 19 augustus 1909 doch door de Inspecteur overbodig
geacht en teruggezonden.
1917-11-01
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 1 november 1917.
Mededeelingen No 4411S van 9 april 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Eysden
wordt met ingang van 16 April 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals het hulpkantoor te Gronsveld en het station te St. Geertruid, voor de postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Maastricht.
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EINDHOVEN
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Eindhoven ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 1 december 1876.
Nummers .6 en .7 op 25 februari 1884.
Nummer .8 op 30 december 1887.
Nummer .9 op 21 februari 1888.
Nummer .10 op 26 oktober 1892.
Nummer .11 op 28 april 1898.
Nummers .12 tot en met .14 op 8 juli 1901.
Nummers .15 en .16 op 11 juli 1904.
Nummers .17 tot en met .20 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1876-12-01
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 1 december 1876. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1882-08-26
Nummers .1 en .5

1884-02-25
Nummers .6 en .7

De vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 25 februari 1884.
1887-12-30
Nummer .8
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Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 30 december 1887.
1888-02-21
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 21 februari 1888 met de letterkarakters A tot en met F voor zes
postbestellingen per dag.
1892-10-26
Nummers .2 en .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 26 oktober 1892 met de letterkarakters A tot en met E voor vijf
postbestellingen per dag.
1897-01-23
Nummer .7

1897-04-10
Nummers .3 en .4
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1898-04-28
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 28 april 1898 met de letterkarakters A tot en met E voor vijf
postbestellingen per dag.
1901-07-08
Nummers .12, .13 en .14

Vervolgnummers .12, .13 en .14 werden verstrekt op 8 juli 1901.
1903-03-19
Nummers .5 en .10

1903-05-29
Nummer .6

1903-08-05
Nummer .1
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1904-07-11
Nummers .15 en .16

Vervolgnummers .15 en .16 werden verstrekt op 11 juli 1904.
1907-05-14
Nummers .1, .2, .4 en .11

1907-00-00
Nummers .17 tot en met .20
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .17 tot en met .20 zijn niet opgenomen in
het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt. De verstrekking moet hebben plaatsgevonden tussen 15 mei 1907 en 24 december 1907.

Het postkantoor Eindhoven ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .21 en .22 op 27 december 1907.
Nummers .23 tot en met .27 op 29 oktober 1909.
Nummer .28 op 20 mei 1913.
Nummers .29 tot en met .35 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .36 tot en met .40 op 10 april 1916.
Nummers .41 tot en met .50 op 31 oktober 1917.
1907-12-27
Nummers .21 en .22

Vervolgnummers .21 en .22 werden verstrekt op 27 december 1907.

317

1909-10-29
Nummers .23 tot en met .27

Vervolgnummers .23 tot en met .27 werden verstrekt op 29 oktober 1909.
1913-02-27
Nummer .18

Op 27 februari 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .18 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt tussen mei 1907 en december 1907.
1913-05-20
Nummer .28

Vervolgnummer .28 werd verstrekt op 20 mei 1913.
1914-10-26
Nummer .4
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19??
Nummers .29 tot en met .35
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .29 tot en met .35 zijn niet opgenomen in
het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
1916-04-10
Nummers .36 tot en met .40

Vervolgnummers .36 tot en met .40 werden verstrekt op 10 april 1916. Stempel nummer .39 is verloren gegaan en werd op 26 maart 1926 vernieuwd.
1917-01-05
Nummer .25

Op 5 januari 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .25 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 29 oktober 1909.
1917-08-02
Nummer .15

Op 2 augustus 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .15 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 11 juli 1904.
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1917-10-31
Nummers .41 tot en met .50

Vervolgnummers .41 tot en met .50 werden verstrekt op 31 oktober 1917.
1918-02-11
Nummer .22

Op 11 februari 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .22 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 27 december 1907.
1919-03-13
Nummers .51 tot en met .60

Vervolgnummers .51 tot en met .60 werden verstrekt op 13 maart 1919.
1920-01-31
Nummers .61 tot en met .70

Vervolgnummers .61 tot en met .70 werden verstrekt op 31 januari 1920.
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1920-05-05
Nummers .71 tot en met 100

Vervolgnummers .71 tot en met 100 werden verstrekt op 5 mei 1920. Stempel nummer .93 is verloren
geraakt en vervangen door een nieuw exemplaar op 12 maart 1927. Stempel nummer .95 is eveneens
verloren geraakt en vervangen op 11 april 1927.
1920-05-06
Nummer .42

Op 6 mei 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .42 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 31 oktober 1917.
1923-03-00
Nummer .48

In maart 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .48 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 31 oktober 1917.
1923-10-13
Nummers .44 en .63

Op 13 oktober 1923 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .44 en .63 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 31 oktober 1917 (nummer .44) en 31 januari 1920
(nummer .63).
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1923-11-26
Nummer .31

Op 26 november 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .31 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt in 1915.
1924-11-11
Nummer .43

Op 11 november 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .43 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 31 oktober 1917.
1926-02-01
Nummer .64

Op 1 februari 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .64 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 31 januari 1920.
1926-03-26
Nummer .39

Op 26 maart 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .39 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 10 april 1916. Het stempel was verloren gegaan.
1927-01-29
Nummer .20
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Op 29 januari 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .20 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt in 1907.
1927-03-12
Nummer .93

Op 12 maart 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .93 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 5 mei 1920.
1927-04-11
Nummer .95

Op 11 april 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .95 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 5 mei 1920.
1928-03-02
Nummer .29

Op 2 maart 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .29 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in 1915.
1928-05-03
Nummer .2

1929-08-12
Nummers .98 tot en met 118

Vervolgnummers 101 tot en met 118 werden verstrekt op 12 augustus 1929. De stempels met de
nummers .98, .99 en 100 waren eerder verstrekt op 5 mei 1920.
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1929-08-17
Nummers .56 en 119 tot en met 125

Vervolgnummers 119 tot en met 125 werden verstrekt op 17 augustus 1929. Op dezelfde datum werd
een nieuw bestellerstempel met nummer .56 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op
13 maart 1919.
1930-01-08
Nummers 126 tot en met 150

Vervolgnummers 126 tot en met 150 werden verstrekt op 8 januari 1930.

Hoofdbestellerstempels Eindhoven
1912-11-06
Nummers 1 en 2

De hoofdbestellerstempels met de nummers 1 en 2 werden op 6 november 1912 toegezonden. De
stempels werden vervangen op 26 augustus 1930.
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1930-08-26
Nummers 1 tot en met 5

De hoofdbestellerstempels met de nummers 3, 4 en 5 werden op 26 augustus 1930 verstrekt. De
nummers 3 en 5 waren van het schreefloze model, nummer 4 van het oude model. Tevens werden
twee nieuwe stempels toegezonden met de nummers 1 en 2, eveneens in het schreefloze model.

ELBURG
Provincie Gelderland
Het postkantoor Edam ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in mei 1900.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-05-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in mei 1900.
19??
Nummer .3
De afdruk van bestellerstempel nummer .3 komt niet voor in het stempelboek. Een aantekening wanneer het stempel is verstrekt ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Elburg ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .4 en .5 op 31 maart 1910.
Nummer .6 op 27 mei 1920.

325

1910-03-31
Nummers .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 31 maart 1910.
1920-05-27
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 27 mei 1920.
1921-10-13
Nummer .5

Op 13 oktober 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 31 maart 1910.
Mededeelingen No 8773S van 3 augustus 1932: Met ingang van 1 Augustus 1932 werd het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Elburg vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Oldebroek en Wezep en het station te
Doornspijk, voor den postdienst ressorteert onder het postkantoor te Zwolle.

ELST
Provincie Gelderland
Met ingang van 1 juli 1878 werd het hulppostkantoor Elst bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Elst ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 in mei 1900.
Nummer .6 op 8 juli 1901.
Nummer .7 op 6 juni 1905.
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1900-05-00
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt in mei 1900.
1901-07-08
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 8 juli 1901.
1905-06-06
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 6 juni 1905.
Het postkantoor Elst ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .8 tot en met .10 op 12 februari 1909.
Nummers .11 tot en met .16 op 5 januari 1917.
1909-02-12
Nummers .8, .9 en .10

Vervolgnummers .8, .9 en .10 werden verstrekt op 12 februari 1909.
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1909-10-29
Nummer .4

Op 29 oktober 1909 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in mei 1900.
1909-11-27
Nummer .4

Eén maand later, op 27 november 1909 werd weer een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden. De reden is niet duidelijk.
1917-01-05
Nummers .11 tot en met .16

Vervolgnummers .11 tot en met .16 werden verstrekt op 5 januari 1917.
1921-01-13
Nummer .9

Op 13 januari 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 12 februari 1909.
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EMMEN
Provincie Drenthe
Het hulppostkantoor Emmen werd op 1 april 1891 bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Emmen 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 op 29 mei 1903.
Nummer .5 op 26 oktober 1903.
Nummer .6 op 24 september 1904.
Nummer .7 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. De dag van verstrekking is niet vermeld.
1903-05-29
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 29 mei 1903.
1903-10-26
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 26 oktober 1903.
1904-09-24
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 24 september 1904.
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19??
Nummer .7
Een afdruk van bestellerstempel nummer .7 ontbreekt in het stempelboek. Evenmin is een vermelding
aangebracht wanneer het stempel is verstrekt.
Het postkantoor Emmen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .8 en .9 op 7 juli 1914.
Nummer .10 op 2 juni 1921.
Nummers .11 en .12 op 24 maart 1920.
1914-07-07
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 7 juli 1914.
1920-03-24
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 24 maart 1920. De reden waarom van de volgorde is
afgeweken is niet duidelijk. Bestellerstempel nummer .10 werd pas in juni 1921 toegezonden.
1921-06-02
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 2 juni 1921. De nummers .11 en .12 waren eerder toegezonden
op 24 maart 1920.
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ENKHUIZEN
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Enkhuizen ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 in mei 1900.
Nummer .7 op 8 oktober 1902.
Nummers .8 en .9 op 12 mei 1903.
Nummer .9 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-05-00
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .6 werden verstrekt in mei 1900.
1902-10-08
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 8 oktober 1902.
1903-05-12
Nummers .8 en .9

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 12 mei 1903.
19??
Nummer .9
Een afdruk van bestellerstempel nummers .9 is niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin komt
een aantekening voor wanneer het stempel is verstrekt.
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Het postkantoor Enkhuizen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .10 tot en met .12 op 26 maart 1909.
Nummer .13 op 20 mei 1913
Nummers .14 en .15 op 31 augustus 1917.
1909-03-26
Nummers .10, .11 en .12

Vervolgnummers .10, .11 en .12 werden verstrekt op 26 maart 1909.
1913-05-20
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 20 mei 1913.
1917-08-31
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 31 augustus 1917.

ENSCHEDE
Provincie Overijssel
Het postkantoor Enschede ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .19 op 1 oktober 1897.
Nummers .20 en .21 op 28 april 1898.
Nummers .22 tot en met .24 in augustus 1900.
Nummers .25 tot en met .27 op 18 februari 1902.
Nummer .28 op 12 januari 1903.
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Nummers .29 tot en met .36 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.

1897-10-01
Nummers .1 tot en met .19

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .19 werden verstrekt op 1 oktober 1897. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.

1898-04-28
Nummers .20 en .21

Vervolgnummers .20 en .21 werden verstrekt op 28 april 1898. Tevens werden de letterkarakters A tot
en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.

1900-08-00
Nummers .22, .23 en .24

Vervolgnummers .22, .23 en .24 werden verstrekt in augustus 1900.
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1902-02-18
Nummers .25, .26 en .27

Vervolgnummers .25, .26 en .27 werden verstrekt op 18 februari 1902.
1903-01-12
Nummer .28

Vervolgnummer .28 werd verstrekt op 12 januari 1903 met de letterkarakters A tot en met E voor vijf
postbestellingen per dag.
19??
Nummers .29 tot en met .36

Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .29 tot en met .36 komen niet voor in het
stempelboek. Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.

Het postkantoor Enschede ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .37 tot en met .39 op 3 januari 1910.
Nummer .40 op 26 oktober 1910.
Nummers .41 tot en met .47 op 14 augustus 1911.
Nummers .48 tot en met .59 op 8 april 1913.
Nummers .60 tot en met .70 op 8 januari 1918.
Nummers .71 tot en met .82 op 18 juli 1918.
Nummers .83 tot en met .92 op 1 juli 1919.
Nummers .93 tot en met 106 op 5 mei 1920.
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1910-01-03
Nummers .37, .38 en .39

Vervolgnummers .37 tot en met .39 werden verstrekt op 3 januari 1910.
1910-10-26
Nummer .40

Vervolgnummer .40 werd verstrekt op 26 oktober 1910.
1911-08-14
Nummers .41 tot en met .47

Vervolgnummers .41 tot en met .47 werden verstrekt op 14 augustus 1911.
1913-04-08
Nummers .48 tot en met .59

Vervolgnummers .48 tot en met .59 werden verstrekt op 8 april 1913.
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1916-01-28
Nummer .11

Op 28 januari 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 1 oktober 1897.
1918-01-08
Nummers .60 tot en met .70

Vervolgnummers .60 tot en met .70 werden verstrekt op 8 januari 1918.
1918-07-18
Nummers .71 tot en met .82

Vervolgnummers .71 tot en met .82 werden verstrekt op 18 juli 1918.
1919-07-01
Nummer .83 tot en met .92

Vervolgnummers .83 tot en met .92 werden verstrekt op 1 juli 1919.
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1920-05-05
Nummers .41 en .93 tot en met 106

Vervolgnummers .93 tot en met 106 werden verstrekt op 5 mei 1920. Op dezelfde datum werd een
nieuw bestellerstempel met nummer .41 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 14
augustus 1911.
1924-01-28
Nummer .37

Op 28 januari 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .37 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 3 januari 1910.
1925-11-30
Nummer .8

Op 30 november 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 1 oktober 1897.
1926-03-26
Nummers .36 en .38

Op 26 maart 1926 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .36 en .38 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt tussen januari 1903 en januari 1910 (nummer .36) en op
3 januari 1910 (nummer .38).
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1926-09-21
Nummer .6

Op 21 september 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 1 oktober 1897.
1927-02-23
Nummers .13 en .34

Op 23 februari 1927 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .13 en .34 toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 1 oktober 1897 (nummer .13) en
tussen januari 1903 en januari 1910 (nummer .34).
1928-03-23
Nummers .31 en .42

Op 23 maart 1928 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .31 en .42 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op tussen januari 1903 en januari 1910 (oud model
nummer .31) en op 14 augustus 1911 (nieuw model nummer .42).

EPE
Provincie Gelderland
Het postkantoor Epe ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 in mei 1900.
Nummers .6 en .7 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
Nummer .8 op 28 januari 1918.
Nummers .9 en .10 op 10 januari 1920.
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1900-05-00
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt in mei 1900.
19??
Nummers .6 en .7
Afdrukken van de bestellerstempels met de nummers .6 en .7 zijn niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.
1918-01-28
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 28 januari 1918.
1920-01-10
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 10 januari 1920.
1922-02-16
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 16 februari 1922.
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ERMELO-VELDWIJK
Provincie Gelderland
Mededeelingen No 12105S van 27 december 1922: Ingaande 1 Januari 1923 wordt, met gelijktijdige
opheffing van het hulppost-, -telegraaf- en telefoonkantoor Ermelo, het hulppostkantoor Veldwijk en
het hulptelegraafkantoor Veldwijk, in de gemeente Ermelo een post-, telegraaf- en telefoonkantoor
gevestigd, genaamd Ermelo-Veldwijk.
Het postkantoor Ermelo-Veldwijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 6 februari 1923.
1923-02-06
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 6 februari 1923.

ETTEN
Provincie Noord-Brabant
Met ingang van 20 januari 1917 werd het hulppostkantoor te Etten (Noord-Brabant) bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Etten ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 6 februari 1917.
1917-02-06
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 6 februari 1917. De stempels werden teruggezonden op 14 maart 1924.
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FRANEKER
Provincie Friesland
Het postkantoor Franeker ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 in mei 1900.
Nummer .5 op 8 oktober 1902.
Nummer .6 op 8 augustus 1904.
Nummers .7 en .8 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
Nummers .9 en .10 op 26 maart 1909.
Nummer .11 op 18 februari 1911.
Nummers .12 tot en met .15 op 28 januari 1916.
Nummers .16 tot en met .20 op 26 november 1920.
1900-05-00
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt in mei 1900.
1902-10-08
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 8 oktober 1902.
1904-08-08
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 8 augustus 1904. Het stempel werd in februari 1927 vervangen.
19??
Nummers .7 en .8
Afdrukken van de bestellerstempels met de nummers .7 en .8 zijn niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin is een aantekening geplaatst wanneer de stempels zijn verstrekt.
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1909-03-26
Nummer .3

Op 26 maart 1909 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in mei 1900.
1909-03-26
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 26 maart 1909.
1910-07-09
Nummer .5

Op 9 juli 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 8 oktober 1902.
1911-02-18
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 18 februari 1911.
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1916-01-28
Nummers .12 tot en met .15

Vervolgnummers .12 tot en met .15 werden verstrekt op 28 januari 1916. De stempels werden vervangen op 7 maart 1921.
1920-11-26
Nummers .16 tot en met .20

Vervolgnummers .16 tot en met .20 werden verstrekt op 26 november 1920.
1921-03-07
Nummers .12 tot en met .15

De stempels met de nummers .12 tot en met .15 werden toegezonden op 7 maart 1921 ter vervanging
van de stempels verstrekt op 28 januari 1916.
1926-06-18
Nummer .8

Op 18 juni 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt tussen augustus 1904 en maart 1909.
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1927-02-19
Nummer .6

Op 19 februari 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 8 augustus 1904.

FREDERIKSOORD
Provincie Drenthe
Het hulppostkantoor Frederiksoord werd met ingang van 1 maart 1902 bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Frederiksoord ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende reeks werd verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 8 oktober 1902.
1902-10-08
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 8 oktober 1902. De stempels
werden op 10 april 1916 vervangen.
Het postkantoor Frederiksoord ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende reeks werd verstrekt:
Nummers .3 tot en met .5 op 10 april 1916.
Nummers .6 en .7 op 18 februari 1921.
1916-04-10
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .3 tot en met .5 werden verstrekt op 10 april 1916. De stempels
met de nummers .1 en .2 vervingen de stempels die waren toegezonden in oktober 1902.
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De stempels werden terugontvangen in juni 1923 nadat ze op 16 juni 1923 buiten gebruik waren gesteld.
1921-02-18
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 18 februari 1921. De stempels werden terugontvangen
in juni 1923 nadat ze op 16 juni 1923 buiten gebruik waren gesteld.
Mededeelingen No 6311S van 13 juni 1923: Ingaande 16 Juni 1923 wordt te Frederiksoord, met
opheffing van het aldaar bestaande post-, telegraaf- en telefoonkantoor, een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd, hetwelk met de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Vledder en te
Wapserveen voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Noordwolde.

GEERTRUIDENBERG
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Geertruidenberg ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 26 februari 1901.
1901-02-26
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 26 februari 1901. Beide stempels werden op 25 januari 1933 terugontvangen en vernietigd.
Het postkantoor Geertruidenberg ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .3 op 6 november 1912.
Nummer .4 op 16 september 1919.
Nummer .5 op 24 september 1919.
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1912-11-06
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 6 november 1912. Het stempel werd op 25 januari 1933 terugontvangen en bewaard.
1919-09-16 en 1919-09-24
Nummers .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 24 september 1919. Beide stempels werden op 25 januari 1933 terugontvangen en bewaard.
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: Met ingang van 1 Juli 1929 worden de post-, telegraafen telefoonkantoren te Geertruidenberg en Goirle vervangen door bijkantoren met volledige dienstuitvoering.

GELDERMALSEN
Provincie Gelderland
Met ingang van 1 februari 1894 werd het hulppostkantoor Geldermalsen bevorderd tot post- en telegraafkantoor.
Het postkantoor Geldermalsen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 in mei 1900.
Nummer .5 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .6 op 11 mei 1915.
Nummers .7 en .8 op 28 februari 1919.
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1900-05-00
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt in mei 1900.
19??
Nummer .5
Een afdruk van bestellerstempel nummer .5 komt niet voor in het stempelboek. Evenmin is een aantekening geplaatst wanneer het stempel is verstrekt.
1915-05-11
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 11 mei 1915.
1919-02-28
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 28 februari 1919.
1919-07-09
Nummer .8

Op 9 juli 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 28 februari 1919. Waarschijnlijk is het stempel verloren geraakt.

347

1921-02-02
Nummers .8 en .11

Op 2 februari 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 9 juli 1919. Tevens is een afdruk aangebracht van een bestellerstempel met
volgnummer .11. Het is niet bekend of dit stempel in gebruik is geweest op het postkantoor Geldermalsen.

GELDROP
Provincie Noord-Brabant
Met ingang van 15 januari 1877 werd het hulppostkantoor Geldrop bevorderd tot post- en telegraafkantoor.
Het postkantoor Geldrop ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in mei 1900.
Nummers .3 en .4 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-05-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in mei 1900. Beide stempels
werden terugontvangen op 5 juli 1934.
19??
Nummers .3 en .4
Een afdruk van bestellerstempels nummer .3 en .4 komen niet voor in het stempelboek. Evenmin is
een aantekening geplaatst wanneer de stempels zijn verstrekt.

Het postkantoor Geldrop ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werd verstrekt:
Nummer .5 op 30 september 1914.
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1914-09-30
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 30 september 1914.

GEMERT
Provincie Noord-Brabant
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: De bij wijze van proef gevestigde bijkantoren te Beek
(Lb.), Boskoop, Delden, Gemert, Huizen (N.H.), Oosterbeek, Raalte, Waddinxveen, Warmond, Wolvega, Wijhe en Zundert worden met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
Het postkantoor Gemert ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in mei 1900.
Nummer .3 op 2 januari 1904.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-05-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in mei 1900.
1904-01-02
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 2 januari 1904.
19??
Nummers .4 en .5
Een afdruk van bestellerstempels nummer .4 en .5 komen niet voor in het stempelboek. Evenmin is
een aantekening geplaatst wanneer de stempels zijn verstrekt.
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Het postkantoor Gemert ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werd verstrekt:
Nummer .6 op 30 juli 1920.
1920-07-30
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 30 juli 1920.
Mededeelingen No 11114S van 28 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Gemert vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het PTT kantoor te Helmond.

GENDRINGEN
Provincie Gelderland
Het postkantoor Gendringen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 6 juni 1905.
Nummers .3 en .4 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .5 en .6 op 12 augustus 1913.
Nummers .7 en .8 op 1 april 1919.
1905-06-06
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 6 juni 1905.
19??
Nummers .3 en .4
Een afdruk van bestellerstempels nummer .3 en .4 komen niet voor in het stempelboek. Evenmin is
een aantekening geplaatst wanneer de stempels zijn verstrekt.
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1913-08-12
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 12 augustus 1913.
1919-04-01
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 1 april 1919. De stempels werden terugontvangen op
16 september 1925.
1925-07-16
Nummer .5

Op 16 juli 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 12 augustus 1913.
Mededeelingen No 7980S van 2 juli 1930: Het hoofdkantoor te Gendringen werd met ingang van 1
Juli 1930 vervangen door een hulpkantoor, hetwelk, evenals het hulpkantoor Varsselder-Veldhunten
en de stations te Megchelen en Netterden, voor den postdienst ressorteert onder het hoofdkantoor te
Terborg.

GENNEP
Provincie Limburg
Met ingang van 1 juli 1879 werd het hulppostkantoor Gennep bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Gennep ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in mei 1900.
Nummer .3 op 6 maart 1903.
Nummer .4 op 11 juli 1904.
Nummers .5 en .6 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1900-05-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in mei 1900.
1903-03-06
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 6 maart 1903.
1904-07-11
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 11 juli 1904.
19??
Nummers .5 en .6
Een afdruk van bestellerstempels nummer .5 en .6 komen niet voor in het stempelboek. Evenmin is
een aantekening geplaatst wanneer de stempels zijn verstrekt.
Het postkantoor Gennep ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .7 op 8 november 1909.
Nummer .8 op 9 juli 1910.
Nummer .9 op 9 mei 1911.
Nummers .10 tot en met .12 op 30 september 1914.
Nummers .13 tot en met .16 op 8 maart 1921.
1909-11-08
Nummer .7
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Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 8 november 1909.
1910-07-09
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 9 juli 1910.
1911-05-02
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 2 mei 1911.
1914-09-30
Nummers .10, .11 en .12

Vervolgnummers .10 tot en met .12 werden verstrekt op 30 september 1914.
1918-02-11
Nummer .7

Op 11 februari 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 8 november 1909.
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1919-09-22
Nummer .4

Op 22 september 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 11 juli 1904.
1921-03-08
Nummers .13 tot en met .16

Vervolgnummers .13 tot en met .16 werden verstrekt op 8 maart 1921. De stempels werden terugontvangen op 22 november 1924.

GINNEKEN
Provincie Noord-Brabant
Het hulppostkantoor Ginneken werd op 1 juli 1874 bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Ginneken ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 in mei 1900.
Nummer .8 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-05-00
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .7 werden verstrekt in mei 1900.
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19??
Nummer .8
Een afdruk van bestellerstempel nummer .8 komt niet voor in het stempelboek. Evenmin is een aantekening geplaatst wanneer het stempel is verstrekt.
Het postkantoor Ginneken ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .9 tot en met .11 op 8 januari 1913.
Nummers .12 en .13 op 1 november 1917.
1910-03-31
Nummer .2

Op 31 maart 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt in mei 1900.
1913-01-08
Nummers .9, .10 en .11

Vervolgnummers .9 tot en met .11 werden verstrekt op 8 januari 1913.
1914-07-07
Nummer .1

Op 7 juli 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt in mei 1900. Het stempel werd teruggezonden op 13 februari 1924.
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1917-08-02
Nummers .6 en .7

Op 2 augustus 1917 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .6 en .7 toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt in mei 1900.
1917-11-01
Nummers .12 en .13

Vervolgnummers .12 en .13 werden verstrekt op 1 november 1917. De stempels werden teruggezonden op 13 februari 1924 wegens overcompleet.
Mededeelingen No 2365S van 6 maart 1929: Het Post- en Telegraafkantoor te Ginneken wordt met
ingang van 16 Maart 1929 vervangen door een wijkpost-, telegraaf- en telefoonkantoor, dat voor den
postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Breda, hetwelk mede zal optreden als hoofdkantoor voor de hulpkantoren Bavel, Chaam en Ulvenhout.

GOEDEREEDE
Provincie Zuid-Holland
Met ingang van 1 november 1900 is het hulppostkantoor te Goedereede opgeheven en omgezet in
een postkantoor.
Het postkantoor Goedereede ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 30 juli 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 juli 1922.
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1920-07-30
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 30 juli 1920. De stempels werden
terugontvangen op 20 juli 1922 nadat ze op 1 juli 1922 buiten gebruik waren gesteld.
Mededeelingen No 5203S van 14 juni 1922: Met ingang van 1 Juli 1922 wordt, met opheffing van
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Goedereede, aldaar een hulppost-, -telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, waarvoor het kantoor Middelharnis als hoofdkantoor wordt aangewezen.

GOES
Provincie Zeeland
Het postkantoor Goes ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 22 april 1879
Nummer .5 op 22 mei 1882.
Nummer .6 op 28 oktober 1882.
Nummers .7 en .8 op 30 september 1897.
Nummer .9 op 30 april 1904.
Nummer .10 in 1907 maar is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1879-09-22
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 22 september 1879. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1882-05-22
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 22 mei 1882 met de letterkarakters A tot en met E voor vijf postbestellingen per dag.
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1882-10-28
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 28 oktober 1882 met de letterkarakters A tot en met G voor zeven postbestellingen per dag.
1897-09-30
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 30 september 1897. Tevens werden de letterkarakters
A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1898-12-05
Nummer .6

Op 5 december 1898 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op ..
1904-04-30
Nummers .7 en .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 30 april 1904. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 30 september 1897.
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1905-06-06
Nummers .4 en .5

Op 6 juni 1905 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .4 en .5 toegezonden ter
vervanging van de stempels verstrekt op 22 september 1879 (nummer .4) en ..
1907-02-02
Nummer .9

Op 2 februari 1907 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 30 april 1904.
1907-??-??
Nummer .10
Een afdruk van het bestellerstempel met volgnummer .10 komt niet voor in het stempelboek. Evenmin
is een aantekening geplaatst wanneer het stempel is verstrekt.
Het postkantoor Goes ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .11 op 18 mei 1908.
Nummer .12 op 26 oktober 1910.
Nummer .13 op 6 november 1912.
Nummer .14 en .15 op 18 april 1918.
1907-08-05
Nummer .8

Op 5 augustus 1907 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 30 september 1897.
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1908-04-07
Nummer .3

Op 7 april 1908 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 22 september 1897. Het stempel werd is in september 1926 verloren
geraakt en vernieuwd.
1908-05-18
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 18 mei 1908.
1909-06-22
Nummer .6

Op 22 juni 1909 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 5 december 1898.
1909-10-04
Nummer .2

Op 4 oktober 1909 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 22 september 1879.
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1910-10-26
Nummers .8 en .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 26 oktober 1910. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 5 augustus 1907.
1912-11-06
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 6 november 1912.
1914-01-08
Nummer .1

Op 8 januari 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 22 april 1879.
1918-04-18
Nummers .14 en .15
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Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 18 april 1918. De twee stempels werden op respectievelijk 12 mei en 12 juli 1922 teruggezonden, omdat ze overbodig werden bevonden. Op 2 september 1924 werd nummer .14 opnieuw verstrekt en op 18 mei 1925 nummer .15.
1921-02-11
Nummers .6 en .15

Waarschijnlijk door een misverstand is stempel nummer .15 toegezonden. Het stempel van 1918 was
nog in gebruik. Het stempel werd op 14 maart 1921 teruggezonden. Stempel nummer .6 verving het
afgekeurde stempel met hetzelfde nummer verstrekt op 22 juni 1909.
1923-06-08
Nummer .2

Op 8 juni 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 4 oktober 1909.
1923-10-02
Nummer .7

Op 2 oktober 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 30 april 1904.
1924-09-02
Nummer .14

Het stempel met volgnummer .14 werd toegezonden op 2 september 1924. Het eerdere stempel met
dit nummer was teruggezonden op 12 mei 1922. Door uitbreiding van de besteldienst was dit nummer
weer noodzakelijk geworden.
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1925-05-18
Nummer .15

Het stempel met nummer .15 werd toegezonden op 18 mei 1925. Het eerdere stempel met dit nummer was teruggezonden op 12 juli 1922. Door uitbreiding van de besteldienst was dit nummer weer
noodzakelijk geworden.
1926-09-09
Nummer .3

Op 9 september 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 7 april 1908.
1929-08-14
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 14 augustus 1919.

GOIRLE
Provincie Noord-Brabant
s
Mededeelingen No 7343 van 17 oktober 1917: Met ingang van 1 November a.s. wordt te Goirle,
onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
Het postkantoor Goirle ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 11 februari 1918.
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1918-02-11
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 11 februari 1918.

GOOR
Provincie Overijssel
Het postkantoor Goor ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 26 februari 1901.
Nummer .6 op 25 maart 1905.
Nummers .7 en .8 op 30 januari 1920.
1901-02-26
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 26 februari 1901.
1905-03-25
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 25 maart 1905.
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1917-03-24
Nummer .4

Op 24 maart 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 26 februari 1901.
1918-11-18
Nummer .6

Op 18 november 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 25 maart 1905.
1920-01-30
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 30 januari 1920.

GORINCHEM
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Gorinchem ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 30 november 1874.
Nummer .4 op 30 november 1876.
Nummer .5 op 11 februari 1881.
Nummer .6 op 8 mei 1883.
Nummers .7 en .8 op 14 maart 1895.
Nummers .9 en .10 22 november 1903.
Nummers .11 en .12 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .13 op 9 juli 1910.
Nummers .14 en .15 op 30 november 1911.
Nummer .16 op 12 augustus 1913.
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1874-11-30
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 30 november 1874. Tevens werden de letterkarakters A tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1876-11-30
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 30 november 1876 met de letterkarakters A tot en met E voor vijf
postbestellingen per dag. Tevens nog drie letterkarakters E voor de eerder verstrekte bestellerstempels.
1879-08-08
Nummer .3

1881-02-11
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 11 februari 1881 met de letterkarakters A tot en met E voor vijf
postbestellingen per dag.
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1883-05-08
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 8 mei 1882 met de letterkarakters A tot en met E voor vijf postbestellingen per dag.
1893-11-01
Nummer .4

1895-03-14
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 14 maart 1895.
1903-05-29
Nummers .1, .2, .3, .5 en .6

1903-11-22
Nummers .9 en .10
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Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 22 november 1903. Tevens een letterkarakter B voor
de dagelijkse tweede postbestelling ter vervanging van een exemplaar dat verloren was gegaan of
was versleten.
19??
Nummers .11 en .12
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .11 en .12 zijn niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
1910-07-09
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 9 juli 1910.
1911-11-30
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 30 november 1911.
1913-08-12
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 12 augustus 1913.
1916-06-08
Nummer .13
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Op 8 juni 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .13 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 9 juli 1910.
1919-07-01
Nummers .17 tot en met .20

Vervolgnummers .17 tot en met .20 werden verstrekt op 1 juli 1919.
1920-11-26
Nummers .21 tot en met .25

Vervolgnummers .21 tot en met .25 werden verstrekt op 26 november 1920.
1922-07-31
Nummer .15

Op 31 juli 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .15 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 30 november 1911.
1923-04-11
Nummer .11

Het is niet duidelijk welk bestellerstempel is afgedrukt boven verstrekkingsdatum 11 april 1923. Daarnaast is een afdruk aangebracht van stempelnummer .11, zonder vermelding van de verstrekkingsdatum.
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1927-02-28
Nummer .2

Op 28 februari 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 29 mei 1903.

Busrecht correspondentie Gorinchem
1923-02-07
Nummers 1 tot en met 4

De stempels met de nummers 1 tot en met 4 werden toegezonden op 7 februari 1923.

GORREDIJK
Provincie Friesland
Het postkantoor Gorredijk 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 op 12 mei 1903.
Nummers .5 en .6 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .7 op 8 juli 1907.
1900-05-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in mei 1900.
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1903-05-12
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 12 mei 1903.
19??
Nummers .5 en .6
De afdruk van bestellerstempels nummer .5 en .6 komen niet voor in het stempelboek. Een aantekening wanneer de stempels zijn verstrekt ontbreekt eveneens.
1907-07-08
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 8 juli 1907.
Het postkantoor Gorredijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .8 en .9 op 24 maart 1920.
1911-05-18
Nummer .3

Op 18 mei 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt in mei 1900.
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1913-08-12
Nummer .4 en .7

Op 12 augustus 1913 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .4 en .7 toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 12 mei 1903 (nummer .4) en 8 juli 1907
(nummer .7).
1918-01-31
Nummers .2 en .6

Op 31 januari 1918 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .2 en .6 toegezonden
ter vervanging van de oude model stempels verstrekt in mei 1900 (nummer .2) en tussen mei 1903 en
juli 1907 (nummer .6).
1920-03-24
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 24 maart 1920.

GOUDA
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Gouda ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 29 augustus 1872.
Nummer .7 op 11 januari 1873.
Nummer .8 op 27 maart 1874.
Nummers .9 en .10 op 5 augustus 1874.
Nummer .11 op 13 juli 1882.

372

Nummer .12 op 20 april 1886.
Nummer .13 op 7 april 1893.
Nummers .14 en .15 op 14 februari 1898.
Nummers .16 en .17 op 1 oktober 1900.
Nummers .18 en .19 op 18 december 1902.
Nummers .20 tot en met .22 op 26 oktober 1903.
Nummers .23 en .24 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1872-08-29
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 29 augustus 1872. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1873-01-11
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 11 januari 1873 met de letterkarakters A tot en met G voor zeven
postbestellingen per dag.
1874-03-27
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 27 maart 1874 met de letterkarakters A tot en met G voor zeven
postbestellingen per dag.
1874-08-05
Nummers .9 en .10
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De vervolgnummer .9 en .10 werden verstrekt op 5 augustus 1874.
1882-07-13
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 13 juli 1882 met de letterkarakters A tot en met G voor zeven
postbestellingen per dag.
1886-04-20
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 20 april 1886.
1889-07-25
Nummer .2

1890-08-09
Nummer .10

1893-04-07
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 7 april 1893.
1895-05-31
Nummer .1
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1898-02-14
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 14 februari 1898.
1899-04-08
Nummer .9

1900-10-01
Nummers .16 en .17

Vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 1 oktober 1900.
1901-11-20
Nummer .8
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1902-12-18
Nummers .18 en .19

Vervolgnummers .18 en .19 werden verstrekt op 18 december 1902. De ambtenaar heeft zich vergist
door een afdruk te plaatsen van bestellerstempel nummer .17 (was vertrekt op 1 oktober 1900) in
plaats van nummer .18.
1903-10-26
Nummers .20, .21 en .22

Vervolgnummers .20 tot en met .22 werden verstrekt op 26 oktober 1903.
1906-09-27
Nummer .1

Op 27 september 1906 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 31 mei 1895.
1907-05-14
Nummers .3
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19??
Nummers .23 en .24
De afdrukken van bestellerstempels nummer .23 en .24 komen niet voor in het stempelboek. Een
aantekening wanneer de stempels zijn verstrekt ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Gouda ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .25 tot en met .28 op 29 augustus 1912.
Nummers .29 tot en met .33 op 10 april 1919.
Nummers .34 tot en met .39 op 6 mei 1920.
1907-08-13
Nummer .7

1912-08-29
Nummers .25 tot en met .28

Vervolgnummers .25 tot en met .28 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
1915-05-11
Nummers .5 en .8
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1919-04-10
Nummers .29 tot en met .33

Vervolgnummers .29 tot en met .33 werden verstrekt op 10 april 1919.
1920-05-06
Nummers .34 tot en met .39

Vervolgnummers .34 tot en met .39 werden verstrekt op 6 mei 1920. De stempels met de nummers
.35 tot en met .39 werden terugontvangen op 28 september 1928.
1920-05-27
Nummer .12

1922-06-13
Nummer .2

1924-02-28
Nummer .6

Bij opruimwerkzaamheden bij CWP aangetroffen en naar PE1 gezonden, 6 april 1976.
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1927-01-00
Nummer .4

1930-06-02
Nummer .1

Op 2 juni 1930 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 27 september 1906.

GRAVE
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Grave ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in mei 1900.
Nummers .3 en .4 op 29 augustus 1912.
1900-05-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in mei 1900. Beide stempels
werden op 27 februari 1913 vervangen door nieuwe exemplaren.
1912-08-29
Nummers .3 en .4

Vervolgnummers .3 en .4 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
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1913-02-27
Nummers .1 en .2

Op 27 februari 1913 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt in mei 1900.
Mededeelingen No 7886S van 13 juli 1932: Met ingang van 16 Juli 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Grave opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor voor de drie diensten. Voor den postdienst zal dit met het hulpkantoor te Overasselt en de stations te Balgoij, Escharen, Gassel, Nederasselt en Velp (N-B) ressorteeren onder het hoofdkantoor te Nijmegen.

’s-GRAVELAND
Provincie Noord-Holland
Het hulppostkantoor te ’s-Graveland werd opgeheven op 1 april 1891 en omgezet in een postkantoor.
Het postkantoor ’s-Graveland 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. De dag van verstrekking ontbreekt.
19??
Nummer .4
Een afdruk van bestellerstempel nummers .4 is niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin komt
een aantekening voor wanneer het stempel is verstrekt.
Het postkantoor ‘s-Graveland ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .5 tot en met .8 op 3 juni 1918.
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1918-06-03
Nummers .5 tot en met .8

Vervolgnummers .5 tot en met .8 werden verstrekt op 3 juni 1918.
Mededeelingen No 11853S van 20 december 1922: Ingaande 1 Januari 1923 wordt te ’s Graveland, met opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een hulppost-. telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd. Het nieuwe hulpkantoor zal voor den telegraaf- en telefoondienst ressorteeren onder het telegraafkantoor te Hilversum, terwijl voor den postdienst het postkantoor te Hilversum
zal optreden als hoofdkantoor van ’s Graveland en de thans tot het ressort van dit kantoor behoorende
hulppostkantoren Ankeveen en Kortenhoef.

’s-GRAVENHAGE
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor ’s-Gravenhage ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .30 op 7 december 1867.
Nummers .31 tot en met .36 op 30 mei 1870.
Nummer .37 op 28 augustus 1871.
Nummers .38 tot en met .42 op 17 maart 1873.
Nummers .43 tot en met .50 op 19 februari 1874.
Nummers .51 tot en met .58 op 19 september 1878.
Nummers .59 en .60 op 6 december 1879.
Nummers .61 tot en met .67 op 25 augustus 1880.
Nummers .68 en .69 op 2 mei 1881.
Nummer .70 op 27 september 1881.
Nummers .71 tot en met .79 op 2 september 1882.
Nummer .80 op 3 november 1883.
Nummer .81 op 17 mei 1884.
Nummer .82 op 30 september 1885.
Nummer .83 op 23 juli 1886.
Nummer .84 op 20 september 1887.
Nummer .85 op 1 mei 1888.
Nummers .86 tot en met .94 op 3 juni 1889.
Nummer .95 op 25 oktober 1889.
Nummer .96 op 7 juli 1892.
Nummer .97 op 5 januari 1891.
Nummer .98 op 26 oktober 1891.
Nummers .99 tot en met .101 op 7 juli 1892.
Nummer .102 op 29 oktober 1892.
Nummer 103 op 26 juni 1893.
Nummers 104 tot en met 110 op 30 september 1893.
Nummers 111 tot en met 115 op 8 april 1899.
Nummers 116 tot en met 119 in augustus 1900
Nummers 120 tot en met 129 op 22 maart 1899.
Nummers 130 tot en met 140 in augustus 1900.
Nummers 141 tot en met 160 op 27 november 1901.
Nummers 161 tot en met 170 op 12 mei 1903.
Nummers 171 tot en met 190 op 7 oktober 1903.
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Nummers 191 tot en met 200 op 11 juli 1904.
Nummers 201 tot en met 225 op 24 mei 1905.
Nummers 226 tot en met 240 op 14 september 1906.
Nummers 241 tot en met 250 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers 251 tot en met 300 op 1 november 1907.
Nummers 301 tot en met 325 op 11 januari 1911.
Nummers 326 tot en met 350 op 26 januari 1912.
Nummers 351 tot en met 450 op 8 januari 1914.
Nummers 451 tot en met 500 op 29 mei 1914.
Nummers 501 tot en met 550 op 9 juli 1917.
Nummers 551 tot en met 600 op 20 juni 1918.
1867-12-07
Nummers .1 tot en met .30

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .30 werden verstrekt op 7 december 1867. Tevens werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1870-05-30
Nummers .31 tot en met .36

Vervolgnummers .31 tot en met .36 werden verstrekt op 30 mei 1870 met letterkarakters als volgt: 4
stuks G, 8 stuks H en 4 stuks J. De letter G voor de zevende postbestelling per dag, H voor de achtste
postbestelling en J voor de negende postbestelling.
1871-08-28
Nummer .37
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Vervolgnummer .37 werd verstrekt op 28 augustus 1871. Daarbij is de aantekening geplaatst, dat
geen letterkarakters werden meegezonden.
1872-11-04
Letters E en F

1873-03-17
Nummers .3, .6, .18, .23, .27, .33 en .38 tot en met .42

Vervolgnummers .38 tot en met .42 werden verstrekt op 17 maart 1873. Tevens werden letterkarakters als volgt toegezonden: letter A acht stuks, letters B tot en met F van elk twee stuks.
1874-01-17
Nummers .1, .9 en .29

1874-02-19
Nummers .43 tot en met .50

Vervolgnummers .43 tot en met .50 werden verstrekt op 19 februari 1874.
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1874-03-04
Letters C en G

1876-03-25
Nummers .2, .4, .8, .13, .22, .24, .26, .30, .32, .34, .36 en .38

1878-02-07
Nummer .8

1878-09-19
Nummers .51 tot en met .58

Vervolgnummers .51 tot en met .58 werden verstrekt op 19 september 1878.
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1879-12-06
Nummers .59 en .60

De vervolgnummers .59 en .60 werden verstrekt op 6 december 1879.
1880-03-09
Nummer .9

1880-06-04
Nummers .29 en .47

1880-08-25
Nummers .61 tot en met .67

Vervolgnummers .61 tot en met .67 werden verstrekt op 25 augustus 1880.
1880-12-15
Nummers .3, .24 en .56
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1881-05-02
Nummers .1, .68 en .69

De vervolgnummers .68 en .69 werden verstrekt op 2 mei 1881.
1881-09-27
Nummer .70

Vervolgnummer .70 werd verstrekt op 27 september 1881.
1882-01-10
Nummer .21

1882-09-02
Nummers .71 tot en met .79

Vervolgnummers .71 tot en met .79 werden verstrekt op 2 september 1882.
1883-05-21
Nummers .25, .38 en .70
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1883-10-24
Nummers .41 en .43

1883-11-03
Nummer .80

Vervolgnummer .80 werd verstrekt op 3 november 1883.
1884-05-17
Nummer .81

Vervolgnummer .81 werd verstrekt op 17 mei 1884.
1885-09-30
Nummer .82

Vervolgnummer .82 werd verstrekt op 30 september 1885.
1886-07-23
Nummers .82 en .83

Vervolgnummer .83 werd verstrekt op 23 juli 1886.
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1886-08-25
Nummers .7. .23, .24, .25, .27, .31, .32, .33, .37, .55, .65, .73 en .81

1887-02-28
Nummers .2, .34, .41, .43, .45, .52, .53, .70 en .72

1887-04-21
Nummer .51

1887-08-01
Nummers .16, .21, .57 en .76
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1887-09-20
Nummers .3, .14, .75, .82 en .84

Vervolgnummer .84 werd verstrekt op 20 september 1887.
1888-03-22
Nummers .46, .49, .54, .60, .61 en .66

1888-05-01
Nummer .85

Vervolgnummer .85 werd verstrekt op 1 mei 1888.
1888-10-13
Nummers .11 en .17

1889-03-01
Nummers .36, .38. .58, .73 en .80

389

1889-06-03
Nummers .86 tot en met .94

Vervolgnummers .86 tot en met .94 werden verstrekt op 3 juni 1889.
1889-07-25
Nummer .28

1889-10-25
Nummer .95

Vervolgnummer .95 werd verstrekt op 25 oktober 1889.
1889-12-20
Nummers .18, .44 en .66

1890-04-26
Nummers .12, .54, .68 en .75
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1890-09-04
Nummer .6

1891-01-05
Nummer .97

Vervolgnummer .97 werd verstrekt op 5 januari 1891.
1891-10-26
Nummer .98

Vervolgnummer .98 werd verstrekt op 26 oktober 1891.
1891-11-25
Nummers .21, .22, .34, .35, .48, .63, .65, .69 en .80

1892-01-06
Nummers .26, .29, .62 en .75
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1892-02-02
Nummers .20 en .79

1892-04-04
Nummers .61 en .71

1892-07-07
Nummers .96 en .99 tot en met .101

Vervolgnummer .96 werd verstrekt op 7 juli 1892. Waarschijnlijk is vanwege de overgang van het oude
naar het nieuwe stempelboek in 1890 per vergissing het nummer overgeslagen. De vervolgnummers
.99 tot en met .101 werden eveneens verstrekt op 7 juli 1892.
1892-10-29
Nummers .74 en .102

Vervolgnummer .102 werd verstrekt op 29 oktober 1892.
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1893-04-01
Nummers .18 en .48

1893-06-26
Nummer 103

Vervolgnummer 103 werd verstrekt op 26 juni 1893.
1893-09-30
Nummers 104 tot en met 110

Vervolgnummers 104 tot en met 110 werden verstrekt op 30 september 1893.
1894-02-27
Nummer .20

1894-05-24
Nummer .97
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1894-07-26
Nummer .10

1894-12-29
Nummers .34 en .75

1895-09-21
Nummer 105

1895-10-15
Nummer .15

1896-08-15
Nummers .18 en .47

1896-10-17
Nummer .61
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1897-01-23
Nummers .84 en 106

1897-03-16
Nummers .7, .52, .64, .68, .83 en .85

1897-06-05
Nummers .21, .43 en .71

1897-10-01
Nummers .1, .4, .12, .45, .73 en .77
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1898-02-14
Nummer .37

1898-04-05
Nummer .26

1898-09-30
Nummers .36 en .46

1899-01-07
Nummer .59

1899-03-22
Nummers 120 tot en met 129

Vervolgnummers 120 tot en met 129 werden verstrekt op 22 maart 1899. Hierbij werd afgeweken van
de volgorde van verstrekking. De nummers .111 tot en met .115 werden toegezonden op 8 april 1899
en 116 tot en met 119 in augustus 1900. Waarom is afgeweken van de volgorde is niet duidelijk.
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1899-04-08
Nummers .8, 109 en .111 tot en met .115

Vervolgnummers .111 tot en met .115 werden verstrekt op 8 april 1899.
1899-10-04
Nummers .5 en .40

1900-04-00
Nummer .56

1900-08-00
Nummers .53, 116 tot en met 119 en 130 tot en met 140

Vervolgnummers 116 tot en met 119 en 130 tot en met 140 werden verstrekt in augustus 1900. De
bestellerstempels met de nummers 120 tot en met 129 waren al eerder verstrekt, op 22 maart 1899.
De reden om van de volgorde af te wijken is niet bekend.
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1900-09-00
Nummer .57

1901-11-27
Nummers .141 tot en met 160

Vervolgnummers .141 tot en met 160 werden verstrekt op 27 november 1901.
1902-09-06
Nummers .42, .75, .98, .101 en 155

1903-05-12
Nummers .13 en .161 tot en met 170.

Vervolgnummers .161 tot en met 170 werden verstrekt op 12 mei 1903.
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1903-06-29
Nummers .8, .65, .67 en .91

1903-10-07
Nummers .171 tot en met 190

Vervolgnummers .171 tot en met 190 werden verstrekt op 7 oktober 1903.
1904-04-30
Nummer .82

1904-07-11
Nummers .191 tot en met 200

Vervolgnummers .191 tot en met 200 werden verstrekt op 11 juli 1904.
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1904-07-21
Nummers .59 en 128

1905-05-24
Nummers 201 tot en met 225

Vervolgnummers 201 tot en met 225 werden verstrekt op 24 mei 1905.
1905-08-28
Nummers .4 tot en met .8

1906-09-14
Nummers .92 en 226 tot en met 240

Vervolgnummers 226 tot en met 240 werden verstrekt op 14 september 1906.
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1907-02-28
Nummers .24 en 221

1907-03-30
Nummer 208

19??
Nummers 241 tot en met 250
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers 241 tot en met 250 ontbreken in het stempelboek. Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.
1907-05-14
Nummer 213

1907-10-26
Nummer .63

1907-11-01
Nummers 251 tot en met 300

Vervolgnummers 251 tot en met 300 werden verstrekt op 1 november 1907.
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1908-07-10
Nummers 165 en 206
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers 165 en 206 zijn aangebracht op de bladzijde van het stempelboek van het postkantoor Groningen. Omdat het hoogste nummer voor Groningen
op dat moment 106 was, is het mogelijk dat de ambtenaar per vergissing de stempels aldaar heeft
afgedrukt.
1909-03-26
Nummers .70, 220, 255, 257 en 269

1909-05-29
Nummers 199 en 207

1911-01-11
Nummers .35, .51, .75, 125, 229, 264, 270, 272, 280 en 301 tot en met 325

Vervolgnummers 301 tot en met 325 werden verstrekt op 11 januari 1911.
1911-02-18
Nummer .40
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1911-03-02
Nummers 140 en 269

1911-08-14
Nummer 191

1911-11-13
Nummer 297

1912-01-26
Nummers 115, 139, 171, 194, 263, 278, 280, 283, 286, 298 en 326 tot en met 350

Vervolgnummers 326 tot en met 350 werden verstrekt op 26 januari 1912.
1912-08-29
Nummer 195
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1912-11-06
Nummers .91, 187, 228 en 292

1913-08-12
Nummer .9, .29 en 184

1913-09-19
Nummers 164 en 258

1913-10-21
Nummers 161, 242 en 256
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1914-01-08
Nummers 351 tot en met 450, 166, 179 en 181

Vervolgnummers 351 tot en met 450 werden verstrekt op 8 januari 1914.
1914-02-06
Nummers 167, 178, 196, 203, 210, 261, 292, 300 en 333

1914-04-22
Nummers .53 en .70

1914-05-29
Nummers 451 tot en met 500
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Vervolgnummers 451 tot en met 500 werden verstrekt op 29 mei 1914.
1914-07-07
Nummers .56, 108 en 296

1915-03-13
Nummers .87 en 341

1915-05-11
Nummer .61 en .88

1915-06-28
Nummer 323

406

1915-12-17
Nummer

1916-03-17
Nummer 150

1917-01-05
Nummer .45

1917-01-30
Nummer 293

1917-03-29
Nummer .50
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1917-07-09
Nummers 501 tot en met 550

Vervolgnummers 501 tot en met 550 werden verstrekt op 9 juli 1917.
1917-07-10
Nummers 382 en 413

1917-10-31
Nummer 315

1918-01-28
Nummers 142, 206, 321 en 364
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1918-02-19
Nummers 136, 200 en 254

1918-04-05
Nummer

1918-06-20
Nummers 551 tot en met 600

Vervolgnummers 551 tot en met 600 werden verstrekt op 20 juni 1918.
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 ’s-Gravenhage
1882-01-24
Nummers 1, 2 en 3

De hoofdbestellerstempels met de nummers 1 tot en met 3 werden toegezonden op 24 januari 1882.
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1905-09-12
Nummers 4 tot en met 8

De hoofdbestellerstempels met de nummers 4 tot en met 8 werden verstrekt op 12 september 1905.
1912-11-06
Nummers .9 tot en met 15

De hoofdbestellerstempels met de nummers .9 tot en met 15 werden toegezonden op 6 november 1912.
Stempel nummer 11 werd vervangen op 2 augustus 1917.
1917-02-03
Nummers 31 tot en met 48

De hoofdbestellerstempels met de nummers 31 tot en met 48 werden verstrekt op 3 februari 1917.
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De reden waarom is afgeweken van de volgorde van nummers is niet duidelijk. In juni 1920 raakte het
hoofdbestellerstempel nummer 42 verloren en werd vernieuwd.
1917-08-02
Nummers 16 tot en met 21 en 11

De hoofdbestellerstempels met de nummers 16. tot en met 21 waren besteld in juni 1917 en werden
verstrekt op 2 augustus 1917. Op dezelfde datum werd stempel nummer 11 in een afzonderlijke brief
toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 6 november 1912.

Afdeling Expresse Bestelling ’s-Gravenhage
1916-02-00
Nummers E.B. 1 tot en met E.B. 13
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Het postkantoor ’s-Gravenhage ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig) ten behoeve
van de Expressedienst. Het nummer werd voorafgegaan door de letter E.B. (Expessse Bestelling). De
dertien stempels werden toegezonden in februari 1916.
Op 30 augustus 1900 werden acht bestellerstempels verstrekt in model type II (liggend ovaal). Waarom deze stempels in het afwijkende type werden toegezonden in niet duidelijk.
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 op 30 augustus 1900.
Nummer .9 op 12 mei 1903.
Nummer .10 op 22 december 1904.
1900-08-30
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .8 werden toegezonden op 30 augustus
1900.
1903-05-12
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 12 mei 1903.
1904-10-03
Nummer .4

Op 3 oktober 1904 werd een nieuw stempel verstrekt met volgnummer .4 ter vervanging van het op 30
augustus 1900 toegezonden exemplaar.
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1904-12-22
Nummer .10

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 22 december 1904.

’s-GRAVENZANDE
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor ’s-Gravenzande ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in juni 1900.
Nummer .3 op 26 november 1900.
1900-05-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in mei 1900.
In het stempelboek onder het postkantoor ’s-Gravenzande zijn afdrukken aangebracht van de bestellerstempels nummer .1 en .2 in model type I (achthoekig) met de verstrekkingsdatum mei 1900. Echter, in juni 1900 werden twee nieuwe stempels nummer .1 en .2 toegezonden, in model type II (liggend
ovaal). Waarschijnlijk berustte de eerste verstrekking op een misverstand. Het is niet duidelijk of de
twee stempels zijn teruggezonden.
1900-06-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in juni 1900.
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1900-11-26
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 26 november 1900. Stempel nummer .3 werd vervangen op 7
augustus 1904.
1904-07-11
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 11 juli 1904. Dit stempel is van model type I (achthoekig) en is
waarschijnlijk per vergissing verwisseld met een model type II (liggend ovaal). Het stempel werd echter niet omgewisseld.
1904-08-07
Nummer .3

Bestellerstempel nummer .3 werd toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt in juni 1900.
Het postkantoor ’s-Gravenzande ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .4 op 11 juli 1904.
Nummer .5 tussen november 1905 en januari 1907.
Nummer .6 en .7 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
Nummer .8 op 5 mei 1919.
1905-1907
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt tussen 1905 en 1907. Bij de afdruk van bestellerstempel .5 is geen
datum van verstrekking vermeld. De datum kan liggen tussen 25 november 1905 en 3 januari 1907
(datum verstrekking van een lakcachet). Het stempel werd vervangen op 3 december 1907.
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1907-12-03
Nummer .5

Het stempel werd toegezonden op 3 december 1907 ter vervanging van het stempel verstrekt tussen
1905 en 1907.
19??
Nummers .6 en .7
Afdrukken van de bestellerstempels nummer .6 en .7 komen niet voor in het stempelboek. Evenmin is
een aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.
1919-05-05
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 5 mei 1919.
1925-06-19
Nummer .4

Het stempel werd toegezonden op 19 juni 1925 ter vervanging van het stempel verstrekt op 11 juli
1904.

GROENLO
Provincie Gelderland
Het postkantoor Groenlo ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in mei 1900.
Nummer .4 op 5 augustus 1903.
Nummer .5 is niet afgedrukt in het stempelboek.

415

1900-05-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1, .2 en .3 werden verstrekt in mei 1900.
1903-08-05
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 5 augustus 1903.
19??
Nummer .5
Een afdruk van bestellerstempel nummer .5 komt niet voor in het stempelboek. Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer het stempel is verstrekt.

Het postkantoor Groenlo ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .6 op 20 mei 1913.
Nummers .7 tot en met .9 op 29 maart 1917.
Nummers .10 en .11 op 27 mei 1920.
Nummers .12 en .13 op 21 september 1920.
Nummer .14 op 11 februari 1921.
1913-05-20
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 20 mei 1913.

416

1917-03-29
Nummers .7, .8 en .9

Vervolgnummers .7 tot en met .9 werden verstrekt op 29 maart 1917.
1920-05-27
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 27 mei 1920.
1920-09-21
Nummers .12 en .13

Vervolgnummers .12 en .13 werden verstrekt op 21 september 1920.
1921-02-11
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 11 februari 1921.
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GROESBEEK
Provincie Gelderland
Met ingang van 1 mei 1909 is het hulppostkantoor te Groesbeek bevorderd tot post-, telegraaf- en
telefoonkantoor.
Het postkantoor Groesbeek ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 30 juni 1909.
Nummers .4 tot en met .6 op 13 januari 1910.
Nummers .7 tot en met .12 op 10 juli 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 april 1924.
1909-06-30
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1, .2 en .3 werden verstrekt op 30 juni 1909. Tevens werden de letterkarakters A tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag. De eerste en
tweede postbestelling werden uitgevoerd door drie bestellers. De derde en vierde bestelling door één
besteller. De stempels werden terugontvangen op 21 mei 1924 nadat ze op 16 april 1924 buiten gebruik waren gesteld.
1910-01-03
Nummers .4, .5 en .6

Vervolgnummers .4 tot en met .6 werden verstrekt op 3 januari 1910. Stempel nummer .5 werd vervangen op 16 april 1924, de dag waarop het postkantoor werd opgeheven. De stempels met de nummers .4 en .6 werden terugontvangen op 21 mei 1924 nadat ze op 16 april 1924 buiten gebruik waren
gesteld.
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1920-07-10
Nummers .7 tot en met .12

Vervolgnummers .7 tot en met .12 werden verstrekt op 10 juli 1920. De stempels werden terugontvangen op 21 mei 1924 nadat ze op 16 april 1924 buiten gebruik waren gesteld.
1924-04-16
Nummer .5

Het stempel werd toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 3 januari 1910. Het stempel werd terugontvangen op 21 mei 1924 nadat het op 16 april 1924 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 4125S van 15 april 1924: Met ingang van 16 April 1924 wordt het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Groesbeek vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Nijmegen.

GRONINGEN
Provincie Groningen
Het postkantoor Groningen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .11 op 16 april 1872.
Nummers .12 tot en met .15 op 1 april 1875.
Nummers .16 en .17 op 29 augustus 1877.
Nummers .18 en .19 op 29 augustus 1879.
Nummers .20 tot en met .26 op 9 maart 1882.
Nummers .27 en .28 op 12 oktober 1883.
Nummers .29 tot en met .31 op 30 november 1885.
Nummers .32 en .33 op 30 december 1887.
Nummers .34 tot en met .36 in april 1890.
Nummers .37 tot en met .40 op 4 april 1892.
Nummers .41en .42 op 29 oktober 1894.
Nummers .43 tot en met .48 op 16 november 1896.
Nummers .49 tot en met .54 in februari 1900.
Nummers .55 tot en met .58 op 6 september 1902.
Nummers .59 tot en met .71 op 22 juni 1904.
Nummer .72 op 6 februari 1905.
Nummers .73 tot en met 104 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1872-04-16
Nummers .1 tot en met .11

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .11 werden verstrekt op 16 april 1872. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1875-04-01
Nummers .12 tot en met .15

Vervolgnummers .12 tot en met .15 werden verstrekt op 1 april 1875.
1877-08-29
Nummers .16 en .17

De vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 29 augustus 1877. Tevens werden zeventien letterkarakters G toegezonden voor de dagelijkse zevende postbestelling.
1879-08-29
Nummers .18 en .19

De vervolgnummers .18 en .19 werden verstrekt op 29 augustus 1879 alsmede de letterkarakters A
tot en met H voor acht postbestellingen per dag.
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1882-03-09
Nummers .20 tot en met .26

Vervolgnummers .20 tot en met .26 werden verstrekt op 9 maart 1882. Tevens werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1883-10-12
Nummers .27 en .28

De vervolgnummers .27 en .28 werden verstrekt op 12 oktober 1883. Tevens werden de letterkarakters A tot en met H toegezonden voor acht postbestellingen per dag.
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1885-11-30
Nummers .29 tot en met .31

Vervolgnummers .29 tot en met .31 werden verstrekt op 30 november 1885. Tevens werden de letterkarakters A tot en met H toegezonden voor acht postbestellingen per dag.
1887-12-30
Nummers .15, .32 en .33

De vervolgnummers .32 en .33 werden verstrekt op 30 december 1887. Tevens werden de letterkarakters A tot en met H toegezonden voor acht postbestellingen per dag.
1890-04-00
Nummers .21, .34, .35 en .36

De vervolgnummers .34, .35 en .36 werden waarschijnlijk verstrekt in april 1900. De datum van verstrekking is niet vermeld.
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1892-04-04
Nummers .37

Vervolgnummers .37 tot en met .40 werden verstrekt op 4 april 1892.
1894-10-29
Nummers .41 en .42

Vervolgnummers .41 en .42 werden verstrekt op 29 oktober 1894. Tevens werden toegezonden de
letterkarakters A tot en met E voor vijf postbestellingen per dag.
1894-12-29
Nummers .11, .13, .24 en .28
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1896-09-15
Nummers .23 en .26

1896-11-16
Nummers .8 en .43 tot en met .48

Vervolgnummers .43 tot en met .48 werden verstrekt op 16 november 1896.
1897-10-01
Nummers .2, .3, .4, .5, .7, .9, .10, .12, .14, .16, .17, .18, .20, .25 en .27

1898-11-18
Nummers .19, .20, .31, .38 en .40
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1900-02-00
Nummers .11, .18, .22, .28, .30, .33, .34, .37, .43 en .49 tot en met .54

Vervolgnummers .49 tot en met .54 werden verstrekt in februari 1900.
1900-08-00
Nummer .55

Vervolgnummer .55 werd verstrekt in augustus 1900.
1902-09-06
Nummers .56, .57 en .58

Vervolgnummers .56, .57 en .58 werden verstrekt op 6 september 1902.
1904-06-22
Nummers .59 tot en met .71

Vervolgnummers .59 tot en met .71 werden verstrekt op 22 juni 1904.
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1905-02-06
Nummer .72

Vervolgnummer .72 werd verstrekt op 6 februari 1905.
19??
Nummers .73 tot en met 104
Afdrukken van de bestellerstempels met de nummers .73 tot en met 104 komen niet voor in het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
Het postkantoor Groningen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers 105 en 106 op 26 oktober 1907.
Nummers 107 en 108 op 23 augustus 1910.
Nummers 109 tot en met 116 op 30 november 1911.
Nummers 117 tot en met 120 op 22 april 1914.
Nummers 121 tot en met 125 op 26 oktober 1914.
Nummers 126 tot en met 140 op 16 augustus 1916.
Nummers 141 tot en met 180 op 17 juni 1920.
1907-10-26
Nummers 105 en 106

1908-07-10
Nummers 165 en 206

De bestellerstempels met de nummers 165 en 206 zijn afgedrukt in het stempelboek van het postkantoor Groningen met de verstrekkingsdatum 10 juli 1908. Echter, het hoogste volgnummer op dat moment was 106. De reden dat deze twee stempels zijn afgedrukt is niet duidelijk, maar kan op een vergissing berusten. Wellicht waren de twee stempels bestemd voor het postkantoor ’s-Gravenhage.
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1910-05-27
Nummers .66, .87 en .88

1910-08-23
Nummers 107 en 108

Vervolgnummers 107 en 108 werden verstrekt op 23 augustus 1910.
1911-11-30
Nummers 109 tot en met 116

Vervolgnummers 109 tot en met 116 werden verstrekt op 30 november 1911.
1912-01-26
Nummer .6
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1912-08-29
Nummer 116

1914-04-22
Nummer .67 alsmede de nummers 117 tot en met 120

Vervolgnummers 117 tot en met 120 werden verstrekt op 22 april 1914. Nummer .67 was een vervangend exemplaar.
1914-10-26
Nummers .15 en .69 alsmede de nummers 121 tot en met 125.

Vervolgnummers 121 tot en met 125 werden verstrekt op 26 oktober 1914.
1916-07-29
Nummer .96
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1916-08-16
Nummer .63 en de nummers 126 tot en met 140.

Vervolgnummers 126 tot en met 140 werden verstrekt op 16 augustus 1916.
1917-01-30
Nummers .77 en .86

1918-01-28
Nummer .10

1919-10-23
Nummer 105
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1920-06-17
Nummers 141 tot en met 180

Vervolgnummers 141 tot en met 180 werden verstrekt op 17 juni 1920.
1920-11-26
Nummer .51

1921-02-21
Nummer .98

1921-06-07
Nummer 106

1921-05-24
Nummer .93
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1921-04-21
Nummer .42

1921-05-24
Nummer

1921-06-23
Nummer .23

1921-09-23
Nummer 130

1921-12-08
Nummers .1, .36 en .92
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1922-02-03
Nummer 148

1922-03-07
Nummer 150

1922-04-28
Nummer .16 en .83

1922-12-20
Nummer .35

1923-07-20
Nummer .30

1923-12-27
Nummer .32
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1924-04-05
Nummers .78 en .94

1925-01-03
Nummer 113

1925-4-05
Nummers .47 en .72

1925-07-17
Nummers .4, .45, .88 en 103

1925-08-02
Nummers .46, .79 en 111
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1925-09-13
Nummers .7 en .13

1925-09-25
Nummer .73

1925-11-19
Nummer .84

1926-01-30
Nummer .12

1926-11-09
Nummer .17

1929-08-14
Nummer .62
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1930-10-09
Nummer .48

GROUW
Provincie Friesland
Het hulppostkantoor Grouw werd op 1 januari 1884 bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Grouw ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in mei 1900.
Nummer .4 op 29 april 1901.
1900-05-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in mei 1900.
1901-04-29
Nummer .4

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 29 september 1901.
1904-07-11
Nummer .1

Op 11 juli 1904 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt in mei 1900.
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1916-06-08
Nummer .2

Op 8 juni 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt in mei 1900.
1919-07-00
Nummer .1

In juli 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 11 juli 1904.
Mededeelingen No 6247S van 21 mei 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Grouw wordt
met ingang van 1 Juni 1930 vervangen door een hulpkantoor voor de drie diensten, hetwelk, evenals
de hulpkantoren te Irnsum en te Rauwerd en het station te Terzool, voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Leeuwarden.

GULPEN
Provincie Limburg
Het hulppostkantoor Gulpen werd bevorderd tot postkantoor op 1 januari 1887.
Het postkantoor Gulpen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in mei 1900.
Nummer .3 op 23 juni 1902.
Nummer .4 op 2 juni 1904.
Nummers .5 tot en met .7 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-05-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in mei 1900.
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1902-06-23
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 23 juni 1902.
1904-06-02
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 2 juni 1904.
19??
Nummers .5 tot en met .7
Afdrukken van de bestellerstempels met de nummers .5 tot en met .7 komen niet voor in het stempelboek. Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.

Het postkantoor Gulpen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .8 op 21 januari 1908.
Nummers .9 tot en met .11 op 11 januari 1910.
1908-01-21
Nummers .1, .2, .3, .4 en .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 21 januari 1908. Op dezelfde datum werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 toegezonden ter vervanging van de oud model
stempels verstrekt in mei 1900 (nummers .1 en .2), 23 juni 1902 (volgnummer .3) en 2 juni 1904
(volgnummer .4).
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1910-01-11
Nummers .9, .10 en .11

Vervolgnummers .9 tot en met .11 werden verstrekt op 11 januari 1910.
1917-01-30
Nummer .2

Op 30 januari 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 21 januari 1908.
1924-05-22
Nummer .4

Op 22 mei 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 21 januari 1908.
Mededeelingen No 11455S van 5 oktober 1932: Met ingang van 16 October 1932 wordt het post-,
telegraaf, en telefoonkantoor te Gulpen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk, evenals de hulpkantoren te Epen en Wittem en de stations te Mechelen bij Gulpen en Slenaken, voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Maastricht.

HAAKSBERGEN
Provincie Overijssel
Op 1 november 1892 werd het hulpkantoor bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Haaksbergen ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in mei 1900.
Nummer .4 op 12 mei 1903.
Nummers .5 tot en met .8 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1900-05-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in mei 1900. De dag van verstrekking is niet vermeld.
1903-05-12
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 12 mei 1903.
19??
Nummers .5 tot en met .8
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers .5
tot en met .8 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Haaksbergen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .9 en .10 op 23 augustus 1915.
Nummers .11 en .12 op 30 januari 1920.
Nummers .13 tot en met .15 op 6 mei 1920.
1915-08-23
Nummers .5, .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 23 augustus 1915. Stempel nummer .5 werd toegezonden ter vervanging van het stempel met hetzelfde nummer, waarschijnlijk verstrekt in 1907.
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1920-01-30
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 30 januari 1920. De beide stempels werden teruggezonden op 26 juni 1924. Op 15 juni 1926 werd een nieuw stempel nummer .11 verstrekt.
1920-05-06
Nummers .13, .14 en .15

Vervolgnummers .13 tot en met .15 werden verstrekt op 6 mei 1920. De drie stempels werden teruggezonden op 26 juni 1924.
1926-06-15
Nummers .10 en .11

Stempel nummer .11 was teruggezonden op 26 juni 1924. Door uitbreiding van de postbestelling werd
nummer .11 weer noodzakelijk. Stempel nummer .10 werd toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 23 augustus 1915.
Met ingang van 1 juli 1938 werd het postkantoor te Haaksbergen vervangen door een ongeclassificeerd hulppostkantoor.
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