HAARLEM
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Haarlem ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .9 op 28 augustus 1873.
Nummers .10 tot en met .12 op 18 mei 1878.
Nummers .13 tot en met .15 op 25 februari 1879.
Nummer .16 op 7 januari 1881.
Nummer .17 op 22 augustus 1881.
Nummers .18 tot en met .21 op 22 mei 1882.
Nummers .22 en .23 op 10 augustus 1883.
Nummer .24 op 1 juli 1884.
Nummer .25 op 16 november 1887.
Nummer .26 op 4 oktober 1890.
Nummers .27 tot en met .35 op 4 december 1891.
Nummers .36 en .37 op 1 augustus 1893.
Nummer .38 op 29 december 1894.
Nummers .39 en .40 op 3 februari 1900.
Nummers .41 tot en met .53 in september 1900.
Nummers .54 tot en met .65 op 12 januari 1903.
Nummers .66 tot en met .71 op 22 november 1903.
Nummers .72 tot en met .80 op 8 mei 1905.
Nummers .81 tot en met .89 zie model I (achthoekig) verstrekt op 21 januari 1909.
Nummers .90 tot en met 100 op 11 maart 1907.
1873-08-28
Nummers .1 tot en met .9

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .9 werden verstrekt op 28 augustus 1873. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1878-05-18
Nummers .10, .11 en .12

Vervolgnummers .10, .11en .12 werden verstrekt op 18 mei 1878. Tevens werden de letterkarakters A
tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
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1879-02-25
Nummers .13, .14 en .15

Vervolgnummers .13, .14en .15 werden verstrekt op 25 februari 1879. Tevens werden de
letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1881-01-07
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 7 januari 1881.
1881-08-22
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 22 augustus 1881. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1882-05-22
Nummers .18 tot en met .21

Vervolgnummers .18 tot en met .21 werden verstrekt op 22 mei 1882. Tevens werden de
letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1883-08-10
Nummers .22 en .23
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Vervolgnummer .23 werd verstrekt op 10 augustus 1883.
1884-07-01
Nummer .24

Vervolgnummer .24 werd verstrekt op 21 juli 1884.
1887-11-16
Nummer .25

Vervolgnummer .25 werd verstrekt op 16 november 1887. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1887-12-02
Nummer .18

1889-06-03
Nummers .9 en .17

1890-10-04
Nummer .26

Vervolgnummer .26 werd verstrekt op 4 oktober 1890 alsmede de letterkarakters A tot en met F voor
zes postbestellingen per dag.
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1891-03-03
Nummer .12

1891-10-26
Nummers .4, .6 en .14

1891-12-04
Nummers .27 tot en met .35

Vervolgnummers .27 tot en met .35 werden verstrekt op 4 december 1891.
1893-08-01
Nummers .36 en .37

Vervolgnummers .36 en .37 werden verstrekt op 1 augustus 1893.
1894-12-29
Nummer .38
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Vervolgnummer .38 werd verstrekt op 29 december 1894. Tevens werd een stel letterkarakters A tot
en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1895-02-23
Nummers .11, .15 en .29

1895-12-31
Nummer .5

1897-04-10
Nummer .16

1898-12-05
Nummer .23

1900-02-03
Nummers .1, .10, .26, .30, .37, .39 en .40

Vervolgnummers .39 en .40 werden verstrekt op 3 februari 1900.
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1900-09-00
Nummers .24 en .41 tot en met .53

Vervolgnummers .41 tot en met .53 werden verstrekt in september 1900.
1900-10-01
Nummer .22

1901-02-26
Nummers .2, .10 en .11

1902-02-10
Nummers .21 en .38
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1902-03-29
Nummer .6

1902-06-16
Nummer .21

1903-01-12
Nummers .7, .19, .23 en .53 tot en met .65

Vervolgnummers .54 tot en met .65 werden verstrekt op 12 januari 1903.
1903-08-05
Nummer .57

1903-11-22
Nummers .66 tot en met .71
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Vervolgnummers .66 tot en met .71 werden verstrekt op 22 november 1903.
1905-05-08
Nummers .20 en .72 tot en met .80

Vervolgnummers .72 tot en met .80 werden verstrekt op 8 mei 1905.
Nummers .81 tot en met .89
De bestellerstempels met de volgnummers .81 tot en met .89 zijn verstrekt op 21 januari 1909 in
model type I (achthoekig). Waarom deze reeks werd overgeslagen is niet duidelijk.
1907-03-11
Nummers .90 tot en met .100

Vervolgnummers .90 tot en met 100 werden verstrekt op 11 maart 1907.
Het postkantoor Haarlem ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .81 tot en met .89 op 21 januari 1909.
Nummers .90 tot en met 100 zie model IV verstrekt op 11 maart 1907.
Nummers 101 tot en met 110 op 2 maart 1911.
Nummers 111 tot en met 120 op 29 augustus 1912.
Nummers 121 tot en met 130 op 21 oktober 1913.
Nummers 131 tot en met 140 op 6 februari 1914.
Nummers 141 tot en met 150 op 8 oktober 1918.
Nummers 151 tot en met 170 op 23 november 1919.
Nummers 171 tot en met 190 op 15 maart 1920.
Nummers 191 tot en met 220 op 8 maart 1921.
1901-02-26
Nummer .48

Waarschijnlijk is per vergissing op 26 februari 1901 een bestellerstempel nummer .48 verstrekt in het
model type I (achthoekig) in plaats van het gebruikelijke model voor het postkantoor Haarlem type IV
(rechthoekig met gebogen lijnen).
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1907-12-03
Nummers .3, .58 en .79

1908-01-21
Nummer .77

1908-06-19
Nummer .9

1908-09-16
Nummer .13

1908-11-25
Nummers .16, .40 en .61
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1909-01-29
Nummers .81 tot en met .89

Vervolgnummers .81 tot en met .89 werden verstrekt op 21 januari 1909. Op 11 maart 1907 werden
de stempels met de volgnummers .90 tot en met 100 toegezonden in model IV. Waarom is afgeweken
van de volgorde is niet duidelijk.
1909-06-16
Nummer .18

1909-06-30
Nummer .34

1910-05-27
Nummer .8
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1910-11-28
Nummers .29, .55, .59, .60 en .65

Stempelnummer .29 werd vernietigd in september 1925.
1911-03-02
Nummers 101 tot en met 110

Vervolgnummers .101 tot en met .110 werden verstrekt op 2 maart 1911. Stempel nummer 107 werd
terugontvangen en vernietigd in september 1926. Een nieuw exemplaar werd verstrekt op 18
september 1926.
1912-01-26
Nummer .42

1912-04-03
Nummers .17, .30, .45, .62 en .87
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1912-08-29
Nummer .25 en de reeks 111 tot en met 120

Vervolgnummers 111 tot en met 120 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
1912-11-06
Nummers .10 en .16

1913-01-08
Nummer .76

1913-10-21
Nummers 121 tot en met 130

Vervolgnummers 121 tot en met 130 werden verstrekt op 21 oktober 1913. Door de ambtenaar belast
met het bijhouden van de stempelboeken werd een vergissing gemaakt bij de verstrekking van
bestellerstempels nummers 121 tot en met 130. In eerste instantie heeft hij op de bladzijde een
stempel met nummer 111 afgedrukt met daarbij de vermelding: 10 stuks no 111 t/m 120. Dit heeft hij
later gewijzigd in 121 t/m 130. Een afdruk van stempelnummer 121 is niet aangebracht.
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1914-01-08
Nummer .18

1914-02-06
Nummers 131 tot en met 140

Vervolgnummers 131 tot en met 140 werden verstrekt op 6 februari 1914.
1914-07-07
Nummer .23

1914-09-30
Nummer 109

1914-10-26
Nummer .28
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1915-06-28
Nummer .34

1918-01-28
Nummer 140

1918-10-08
Nummers 141 tot en met 150

Vervolgnummers 141 tot en met 150 werden verstrekt op 8 oktober 1918.
1919-07-22
Nummers .9, 105 en 135
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1919-11-23
Nummers 151 tot en met 170

Vervolgnummers 151 tot en met 170 werden verstrekt op 23 november 1919.
1920-03-15
Nummers .26, .78, 139 en 171 tot en met 190

Vervolgnummers 171 tot en met 190 werden verstrekt op 15 maart 1920.
1920-06-18
Nummer .41

1920-11-26
Nummers 102 en 104

1921-02-07
Nummer .4
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1921-03-08
Nummers 191 tot en met 220

Vervolgnummers 191 tot en met 220 werden verstrekt op 8 maart 1921.
1921-06-23
Nummers .38, .52 en .83

1921-08-08
Nummers .6 en .79

1921-11-09
Nummer .96

1923-05-02
Nummers .44 en .77
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1923-07-05
Nummers .32 en .81

1923-07-20
Nummer .65

1923-09-07
Nummer 113

1924-03-19
Nummer .75

1924-06-23
Nummer .59
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1924-11-14
Nummer .66

1925-04-14
Nummer .97

1925-05-13
Nummer .68

1925-11-03
Nummers .7 en .29

1926-01-04
Nummer .42

1926-02-01
Nummers .75 en 130
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1926-06-04
Nummer .14

1926-09-18
Nummer 107

1926-10-21
Nummer .11

1927-05-00
Nummer .94

1927-08-09
Nummer 159

459

1927-11-05
Nummer .95

1928-05-26
Nummer .48

1928-09-20
Nummer .84

1929-05-28
Nummer .78

1929-06-24
Nummer .43

1929-11-14
Nummer .34
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1930-08-26
Nummer 212

Postbuscorrespondentie Haarlem
1920-05-04
Nummers 1 tot en met 7

De stempels met de nummers 1 tot en met 7 werden toegezonden op 4 mei 1920.
1921-04-29
Nummers 8, 9 en 10

De vervolgnummers 8, 9. en 10 werden verstrekt op 29 april 1921.

Hoofdbestellerstempels Haarlem
1920-03-00
Nummers 1 tot en met 10

De hoofdbestellerstempels met de nummers 1 tot en met 10 waren besteld in maart 1920. De datum
waarop de stempels werden toegezonden is niet vermeld.
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Controle Zegelwaarden Haarlem
Op 12 april 1916 werden twee nummerstempels toegezonden aan de Controleur Zegelwaarden te
Haarlem.
1916-04-12
Nummers 1 tot en met 9

De zending bestond uit twee stempels met daarbij twee doosjes met karakters 1 tot en met 9. De
cijfers waren verwisselbaar en er werden géén letterkarakters gebruikt.

HAARLEMMERMEER zie HOOFDDORP-HAARLEMMERMEER

HALFWEG zie HOUTRIJK EN POLANEN

HANSWEERT
Provincie Zeeland
Het hulppostkantoor Hansweert werd op 1 maart 1906 bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Hansweert ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 21 januari 1908.
Nummer .4 op 28 januari 1918.
1908-01-21
Nummers .1, .2 en. .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 21 januari 1908.
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1918-01-28
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 28 januari 1918.
Mededeelingen van 17 maart 1937: Met ingang van 1 April 1937 worden de postkantoren te
Hansweert, Joure, Lemmer, Lobith-Tolkamer, Raalte, Renkum, Sassenheim, Twello en Vianen
vervangen door hulppostkantoren, welke -evenals de met deze kantoren verbonden hulpkantoren en
poststations (het ressort der resp. voormalige hoofdkantoren)- niet onder een hoofdkantoor zullen
ressorteeren.

HARDENBERG
Provincie Overijssel
Het hulppostkantoor Hardenberg werd op 1 juni 1906 bevorderd tot post- en telegraafkantoor.
Het postkantoor Hardenberg ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 op 16 oktober 1908.
Nummer .6 op 16 november 1909.
Nummers .7 en .8 op 22 maart 1917.
Nummer .9 op 12 april 1922.
1908-10-16
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 16 oktober 1908.
1909-11-16
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 16 november 1909.
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1917-03-22
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 22 maart 1917.

1922-04-12
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 12 april 1922.
1923-06-08
Nummer .8

Op 8 juni 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 22 maart 1917.
1925-11-26
Nummer .1

Op 26 november 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 16 oktober 1908.
1929-01-15
Nummer .4
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Op 15 januari 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 16 oktober 1908.
1929-11-13
Nummer .7

Op 13 november 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 22 maart 1917. In afwijking van wat gebruikelijk was (geen letterkarakters
in de afdrukken) werd in de afdruk de letter C voor de derde dagelijkse postbestelling opgenomen.
Met ingang van 1 juni 1937 is het postkantoor te Hardenberg vervangen door een zelfstandig
hulppostkantoor.

HARDERWIJK
Provincie Gelderland
Het postkantoor Harderwijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 5 januari 1880.
Nummer .4 op 20 oktober 1882.
Nummer .5 op 15 oktober 1895.
Nummer .6 op 2 maart 1911.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .8 op 28 januari 1918.
Nummer .9 op 5 augustus 1918.
Nummer .10 op 10 oktober 1921.
1880-01-05
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 5 januari 1880. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met H toegezonden voor acht postbestellingen per dag.
1882-10-20
Nummer .4
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Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 20 oktober 1992, eveneens met de letterkarakters A tot en met H
voor acht postbestellingen per dag.
1895-10-15
Nummer .5

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 15 oktober 1895 alsmede de letterkarakters A tot en met F voor
zes postbestellingen per dag.
1897-01-23
Nummer .3

Op 23 januari 1897 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 5 januari 1880.
1898-12-05
Nummer .2

Op 5 december 1898 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 5 januari 1880.
1899-11-24
Nummer .4

Op 24 november 1899 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 20 oktober 1882.
1901-10-02
Nummer .1

Op 2 oktober 1901 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 5 januari 1880.
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1911-03-02
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 2 maart 1911.
19??
Nummer .7
In het stempelboek is geen afdruk opgenomen van bestellerstempel met volgnummer .7 en is ook
geen datum van verstrekking vermeld.
1918-01-28
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 28 januari 1918.
1918-07-02
Nummer .6

Op 2 juli 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 2 maart 1911.
1918-08-05
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 5 augustus 1918.
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1921-10-10
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 10 oktober 1921.

HARLINGEN
Provincie Friesland
Het postkantoor Harlingen ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 op 18 augustus 1897.
Nummer .9 op 20 oktober 1902.
Nummers .10 tot en met .13 op 12 maart 1904.
1897-08-18
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .8 werden verstrekt op 18 augustus 1897. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1902-10-20
Nummers .5 en .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 20 oktober 1902. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 18
augustus 1897.
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1904-03-12
Nummers .10 tot en met .13

Vervolgnummers .10 tot en met .13 werden verstrekt op 12 maart 1904.

Het postkantoor Harlingen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .14 op 3 april 1912.
Nummer .15 op 5 januari 1917.
Nummers .16 tot en met .18 op 13 maart 1919.
Nummers .19 en .20 op 18 juni 1920.
1908-11-25
Nummers .1, .2 en .6

Op 25 november 1908 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1, .2 en .6
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 18 augustus 1897.
1912-04-03
Nummers .11 en .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 3 april 1912. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt
op 12 maart 1904.

469

1917-01-05
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 5 januari 1917. Het stempel werd in november 1926
terugontvangen.
1918-01-28
Nummer .14

Bestellerstempel nummer .14 werd op 28 januari 1918 verstrekt ter vervanging van het stempel van
april 1912. Het stempel werd teruggezonden in november 1926 maar op 2 december 1926 opnieuw
verstrekt.
1919-03-13
Nummers .16, .17 en .18

Vervolgnummers .16 tot en met .18 werden verstrekt op 13 maart 1919. De stempels werden in
november 1926 terugontvangen om de ze overcompleet waren geworden wegens inkrimping van de
besteldiensten.
1920-06-18
Nummers .19 en .20
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Vervolgnummers .19 en .20 werden verstrekt op 18 juni 1920. Stempel nummer .20 is verloren
geraakt en op 5 oktober 1921 vervangen door een nieuw exemplaar.
1921-10-05
Nummer .20

Bestellerstempel nummer .20 werd op 5 oktober 1921 verstrekt ter vervanging van het verloren
geraakte stempel van 18 juni 1920. Het stempel werd wegens overcompleet teruggezonden in
november 1926.
1922-07-27
Nummer .13

Op 27 juli 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .13 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 12 maart 1904.
1923-08-29
Nummer .10

Op 29 augustus 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 12 maart 1904.
1926-12-28
Nummer .4

Op 28 december 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 18 augustus 1897.
1927-04-20
Nummer .8
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Op 20 april 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 18 augustus 1897.
1928-08-08
Nummers .15, .16 en .17

De stempels met de volgnummers .15, .16 en .17 waren in november 1926 terugontvangen wegens
overcompleet door inkrimping van de besteldiensten. In 1928 werden de diensten weer uitgebreid
waardoor de stempels opnieuw werden verstrekt op 8 augustus 1928.
1928-08-14
Nummer .12

Op 14 augustus 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .12 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 12 maart 1904.

HASSELT
Provincie Overijssel
Het hulppostkantoor te Hasselt werd op 1 mei 1894 opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Het postkantoor Hasselt ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in mei 1900.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
De stempels werden op 1 november 1922 buiten gebruik gesteld.
1900-05-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt in mei 1900. De stempels werden in
november 1922 terugontvangen nadat ze op 1 november 1922 buiten gebruik waren gesteld.
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19??
Nummer .3
In het stempelboek is geen afdruk opgenomen van bestellerstempel met volgnummer .3 en is ook
geen datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Hasselt ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .4 en .5 op 11 februari 1920.
1920-02-11
Nummers .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 11 februari 1920. De stempels werden terugontvangen
in november 1922 nadat ze op 1 november 1922 buiten gebruik waren gesteld.
Mededeelingen No 8791S van 27 september 1922: Met ingang van 1 October 1922 wordt, met
opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Hasselt, aldaar een hulppost-, -telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Zwolle als hoofdkantoor voor den postdienst
en het telegraaf- en telefoonkantoor te Zwolle als contrôlekantoor voor den telegraaf- en
telefoondienst zal optreden.
Mededeelingen No 9754S van 25 oktober 1922: De vervanging van het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Hasselt door een hulppost-, -telegraaf- en -telefoonkantoor zal 1 November 1922
plaats vinden (Zie Med. XLIII/1922).

HATTEM
Provincie Gelderland
Het postkantoor Hattem ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in mei 1900.
Nummer .3 op 11 juli 1904.
Nummers .4 tot en met .9 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .10 op 25 november 1908.
Nummers .11 en .12 op 19 januari 1916.
Nummer .13 op 9 november 1920.
1900-05-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt in mei 1900.
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1904-07-11
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 11 juli 1904.
19??
Nummers .4 tot en met .9
In het stempelboek zijn geen afdrukken van de bestellerstempels nummer .4 tot en met .9 opgenomen
en is geen datum van verstrekking vermeld.
1908-11-25
Nummers .5 en .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 25 november 1908. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt tussen juli
1904 en november 1908.
1916-01-19
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 19 januari 1916.
1917-07-10
Nummer .6
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Op 10 juli 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt tussen juli 1904 en november 1908.
1919-07-01
Nummer .7

Op 10 juli 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt tussen juli 1904 en november 1908.
1920-11-09
Nummers .8, .9 en .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 9 november 1920. Op dezelfde datum werden twee nieuwe
bestellerstempels met de volgnummers .8 en .9 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt
tussen juli 1904 en november 1908.
Met ingang van 1 april 1938 is het postkantoor te Hattem vervangen door een zelfstandig
hulppostkantoor.

HEEMSTEDE
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Heemstede ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 in mei 1900.
Nummer .6 op 29 januari 1901.
Nummer .7 op 3 november 1902.
Nummers .8 en .9 op 18 januari 1907.
1900-05-00
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt in mei 1900.

475

1901-01-29
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 29 januari 1901.
1902-11-03
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 3 november 1902.
1907-01-18
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 18 januari 1907.
Het postkantoor Heemstede ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .10 en .11 op 30 oktober 1926.
Nummer .12 op 6 augustus 1927.
1921-05-11
Nummer .9

Bestellerstempel nummer .9 werd verstrekt op 11 mei 1921 ter vervanging van het oude model
stempel, toegezonden op 18 januari 1907.
1922-10-10
Nummer .8
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Op 10 oktober 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 18 januari 1907.
1922-12-11
Nummer .7

Op 11 december 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 3 november 1902.
1926-10-30
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 30 oktober 1926.
1927-08-06
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 6 augustus 1927.

HEERDE
Provincie Gelderland
Het hulppostkantoor Heerde werd op 1 mei 1898 bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Heerde ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in mei 1900.
Nummer .3 op 29 mei 1903.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
De stempels werden in maart 1931 terugontvangen.
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1900-05-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt in mei 1900.
1903-05-29
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 29 mei 1903.
19??
Nummers .4 en .5
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers .4
en .5 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Heerde ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .6 op 7 april 1908.
Nummer .7 op 18 november 1918.
Nummer .8 op 11 februari 1920.
De stempels werden in maart 1931 terugontvangen.
1908-04-07
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 7 april 1908.
1918-11-18
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 18 november 1918.
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1920-02-11
Nummer

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 11 februari 1920.
1930-05-16
Nummer .2

Op 16 mei 1930 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt in mei 1900.
1931-03-26
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de nummers .1, .3, .4 en .5 van het oude model werden terugontvangen en
vernietigd op 26 maart 1931. De nummers .2, .6, .7 en .8 werden naar het Centraal Magazijn te ’sGravenhage gezonden.
Mededeelingen No 6939S van 22 juni 1932: Met ingang van 1 Juli 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Heerde vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk,
evenals het poststation te Veessen voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te
Zwolle.

’s-HEERENBERG
Provincie Gelderland
Het postkantoor ’s-Heerenberg ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 25 oktober 1906.
Nummers .5 en .6 op 1 februari 1918.

479

1906-10-25
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 25 oktober 1906.
1918-02-01
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 1 februari 1918.
Het postkantoor te ’s-Heerenberg werd met ingang van 1 november 1935 vervangen door een
hulppostkantoor.

HEERENVEEN
Provincie Friesland
Het postkantoor Heerenveen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 op 16 juli 1898.
Nummer .8 op 22 juni 1899.
Nummer .9 op 29 maart 1902.
er
op
aart
in het ste pel werd
Nummers .11 tot en met .13 op 21 juli 1904.
1898-07-16
Nummers .1 tot en met .7
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opgeno en kopstaand is dit

)

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .7 werden verstrekt op 16 juli 1898. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1899-06-22
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 22 juni 1899.
1902-03-29
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 29 maart 1902.
1904-03-30
Nummer .10

Vervolgnummer 10. werd verstrekt op 30 maart 1904. De stempelmaker van de Rijks Munt heeft een
fout gemaakt bij het vervaardigen van het stempel. Als het stempel met de punt beneden wordt
afgedrukt is .01 te lezen. Het stempel werd dus kopstaand (met de punt boven) gebruikt.
1904-07-21
Nummers .11, .12 en .13

Vervolgnummers .11, .12 en .13 werden verstrekt op 21 juli 1904.
Het postkantoor Heerenveen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .14 tot en met .16 op 18 februari 1919.
Nummer .17 op 29 april 1921.
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1919-02-18
Nummers .14, .15 en .16

Vervolgnummers .14 tot en met .16 werden verstrekt op 18 februari 1919.
1921-04-29
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 29 april 1921.
1928-09-07
Nummer .12

Op 30 januari 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .12 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 21 juli 1904.

HEERLEN
Provincie Limburg
Het postkantoor Heerlen 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 2 januari 1904.
Nummer .5 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.
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1904-01-02
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 2 januari 1904 alsmede de letterkarakters A tot en met D voor
vier postbestellingen per dag. Het stempel is verloren geraakt en vernieuwd in april 1927.
19??
Nummer .5
In het stempelboek is geen afdruk van het bestellerstempel nummer .5 opgenomen en is geen datum
van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Heerlen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .6 tot en met .8 op 24 augustus 1908.
Nummers .9 en .10 op 17 augustus 1909.
Nummers .11 tot en met .13 op 26 januari 1912.
Nummers .14 en .15 op 28 augustus 1912.
Nummers .16 op 21 oktober 1913.
Nummer .17 op 6 februari 1914.
Nummers .18 tot en met .20 op 29 maart 1917.
Nummer .21 op 8 februari 1918.
1908-08-24
Nummers .6, .7 en .8

Vervolgnummers .6, .7 en .8 werden verstrekt op 24 augustus 1908.
1909-08-17
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 17 augustus 1909.
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1912-01-26
Nummers .11, .12 en .13

Vervolgnummers .11 tot en met .13 werden verstrekt op 26 januari 1912.
1912-08-28
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 28 augustus 1912.
1913-10-21
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 21 oktober 1913.
1914-02-06
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 6 februari 1914.
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1917-03-29
Nummers .6 en .18 tot en met .20

Vervolgnummers .18 tot en met .20 werden verstrekt op 29 maart 1917. Op dezelfde datum werd een
nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 24
augustus 1908.
1918-02-08
Nummers .15 en .21

Vervolgnummer .21 werd verstrekt op 8 februari 1918. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .15 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 28
augustus 1912.
1919-05-00
Nummers .22 tot en met .28

Vervolgnummers .22 tot en met .28 werden verstrekt in mei 1919.
1920-01-31
Nummers .29 tot en met .32
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Vervolgnummers .29 tot en met .32 werden verstrekt op 31 januari 1920.
1920-09-11
Nummer .28

Bestellerstempel nummer .28 werd toegezonden op 11 september 1920 ter vervanging van het in mei
1919 verstrekte stempel met hetzelfde nummer.
1920-11-26
Nummers .25 en .33 tot en met .42

Vervolgnummers .33 tot en met .42 werden verstrekt op 26 november 1920. Stempel nummer .25
werd toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt in mei 1919 met hetzelfde nummer. De
stempels met de nummers .34, .35 en .36 werden teruggezonden wegens overcompleet doch de
datum van terugontvangst ontbreekt. Op 12 juli 1922 werd een nieuw stempel met nummer .36
verstrekt.
1921-02-21
Nummer .16

Op 21 februari 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .16 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 21 oktober 1913.
1922-01-27
Nummer .2
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Op 27 januari 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in mei 1900. Het stempel werd vernieuwd op 2 juli 1927.
1922-07-12
Nummer .36

Op 12 juli 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .36 toegezonden. Het stempel was
terugontvangen wegens overcompleet maar werd opnieuw verstrekt.
1926-11-03
Nummer .22

Op 3 november 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .22 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt in mei 1919.
1927-07-02
Nummers .2 en .4

Op 2 juli 1927 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .2 en .4 toegezonden ter
vervanging van de stempels verstrekt op 27 januari 1922 (nummer .2) en 2 januari 1904 (oud model
nummer .4).

HEES
Provincie Gelderland
Met ingang van 1 augustus 1900 werd het hulppostkantoor Hees bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Hees ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).

487

De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 14 november 1904.
Nummers .5 en .6 op 21 oktober 1913.
Nummer .7 in april 1917.
Nummer .8 op 2 augustus 1917.
Stempels buiten gebruik gesteld op 1 maart 1924.
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1904-11-14
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 14 november 1904. De
stempels werden terugontvangen op 11 maart 1924 nadat ze op 1 maart 1924 buiten gebruik waren
gesteld.
1913-10-21
Nummers .3 tot en met .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 21 oktober 1913. De nummers .3 en .4 werden
toegezonden ter vervanging van de op 14 november 1904 verstrekte stempels.
De stempels werden terugontvangen op 11 maart 1924 nadat ze op 1 maart 1924 buiten gebruik
waren gesteld.
1917-04-00
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt in april 1917. Het stempel werd niet afgedrukt in het stempelboek.
Het stempel werd terugontvangen op 11 maart 1924 nadat het op 1 maart 1924 buiten gebruik was
gesteld.
1917-08-02
Nummer .8
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Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 2 augustus 1917. Het stempel werd terugontvangen op 11 maart
1924 nadat het op 1 maart 1924 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 2139S van 27 februari 1924: Met ingang van 1 Maart 1924 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Hees vervangen door een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor, voor
den postdienst ressorteerende onder het postkantoor te Nijmegen, hetwelk mede zal optreden als
hoofdkantoor voor het hulppostkantoor te Neerbosch.

HEEZE
Provincie Noord-Brabant
Mededeelingen No 6645S van 8 juni 1921: Met ingang van 16 Juni 1921 wordt te Heeze, onder
opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Leende,
Maarheeze en Soerendonk.
Het postkantoor Heeze ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 2 november 1921.
Stempels buiten gebruik gesteld op 16 mei 1923.
1921-11-02
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 2 november 1921. De
stempels werden terugontvangen in juni 1923 nadat ze op 16 mei 1923 buiten gebruik waren gesteld.
Mededeelingen No 5175S van 16 mei 1923: Ingaande 16 Mei 1923 is te Heeze, met opheffing van
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd,
hetwelk met dat te Leende voor den postdienst ressorteert onder het hoofdkantoor te Geldrop, terwijl
de andere thans tot het ressort van Heeze behoorende hulpkantoren Maarheeze en Soerendonk voor
den postdienst zijn gebracht onder het hoofdkantoor te Weert.

HEIJTHUIZEN
Provincie Limburg
Het postkantoor Heijthuizen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 8 mei 1905.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .4 op 5 januari 1910.
Nummer .5 op 31 oktober 1917.
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1905-05-08
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 8 mei 1905.
19??
Nummer .3
In het stempelboek is geen afdruk opgenomen van bestellerstempel nummer .3 en is ook geen datum
van verstrekking vermeld.
1910-01-05
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 5 januari 1910.
1917-10-31
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 31 oktober 1917.
Mededeelingen No 4080S van 2 april 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Heythuijsen
wordt met ingang van 16 April 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk evenals de hulpkantoren te Baexem, Haelen, Neer en Roggel en de poststations te
Buggenum en Nunhem voor de postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Roermond.

HELDEN-PANNINGEN
Provincie Limburg
Het postkantoor Helden-Panningen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 10 juli 1908.
Nummer .5 op 30 juni 1909.
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Nummer .6 op 11 februari 1918.
Nummer .7 op 5 mei 1919.
Nummer .8 op 19 december 1919.
1908-07-10
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 10 juli 1908. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met C toegezonden voor drie postbestellingen per dag.
1909-06-30
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 30 juni 1909 alsmede de letterkarakters A, B en C voor drie
postbestellingen per dag.
1918-02-11
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 11 februari 1918.
1919-05-05
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 5 mei 1919.
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1919-12-19
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 19 december 1919.

HELLEVOETSLUIS
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Hellevoetsluis ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 30 mei 1911.
Nummer .7 op 10 januari 1921.
1911-05-30
Nummers .1 tot en met .6

De nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 30 mei 1911. Bestellerstempel nummer .6 werd in
december 1923 teruggezonden.
1921-01-10
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 10 januari 1921. Het stempel werd in december 1923
terugontvangen.
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HELMOND
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Helmond ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 in mei 1900.
Nummers .9 en .10 op 8 oktober 1902.
Nummers .11 tot en met .14 op 3 december 1907.
Nummers .15 en .16 op 10 augustus 1908.
Nummer .17 op 6 februari 1914.
Nummers .18 tot en met .21 op 28 februari 1919.
Nummers .22 tot en met .25 op 4 december 1919.
Nummers .26 tot en met .30 op 6 mei 1920.
1900-05-00
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .8 werden verstrekt in mei 1900.
1902-10-08
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 8 oktober 1902.
1907-12-03
Nummers .11 tot en met .14

Vervolgnummers .11 tot en met .14 werden verstrekt op 3 december 1907.
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1908-08-10
Nummers .15 en .16

Vervolgnummers .15 en .16 werden verstrekt op 10 augustus 1908.
1914-02-06
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 6 februari 1914.
1919-02-28
Nummers .18 tot en met .21

Vervolgnummers .18 tot en met .21 werden verstrekt op 28 februari 1919.
1919-12-04
Nummers .22 tot en met .25

Vervolgnummers .22 tot en met .25 werden verstrekt op 4 december 1919.

495

1920-05-06
Nummers .15 en .26 tot en met .30

Vervolgnummers .26 tot en met .30 werden verstrekt op 6 mei 1920. Op dezelfde datum werd een
nieuw bestellerstempel met nummer .15 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 10
augustus 1908.
1921-01-13
Nummer .7

Op 13 januari 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in mei 1900.
1924-02-15
Nummer .17

Op 15 februari 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .17 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 6 februari 1914.

HENDRIK-IDO-AMBACHT
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Hendrik-Ido-Ambacht ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 24 maart 1920.
Nummer .4 in april 1920.
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1920-03-24
Nummers .1, .2 en .3

Vervolgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 24 maart 1920. De afdrukken waren
aangebracht op de stempelkaart van Zwijndrecht. Op de stempelkaart van Hendrik-Ido-Ambacht werd
een verwijzing geplaatst naar Zwijndrecht.
1920-04-00
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd besteld in april 1920. Op de stempelkaart komt alleen de aantekening van
bestelling voor. Een afdruk van het stempel alsmede de verstrekkingsdatum komen niet voor.

HENGELO
Provincie Gelderland
s
Mededeelingen No 2060 van 22 mei 1913: Met ingang van 1 Juni 1913 wordt te Hengelo (Gld.)
onder opheffing van het hulppostkantoor aldaar, een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor Hengelo in Gelderland ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 12 augustus 1913.
Nummer .6 op 22 april 1914.
Nummer .7 op 5 augustus 1918.
Nummer .8 op 16 juni 1921.
1913-08-12
Nummers .1 tot en met .5

497

De nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 12 augustus 1913.
1914-04-22
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 22 april 1914.
1918-08-05
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 5 augustus 1918.
1921-06-16
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 5 augustus 1918.
Het postkantoor werd op 1 april 1923 vervangen door een hulpkantoor onder het postkantoor Vorden.
Gebruiksperiode tot 1 april 1923.

HENGELO
Provincie Overijssel
Het postkantoor Hengelo in Overijssel ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .14 in mei 1900.
Nummer .15 op 16 oktober 1901.
Nummers .16 en .17 op 2 januari 1904.
Nummers .18 tot en met .24 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1900-05-00
Nummers .1 tot en met .14

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .14 werden verstrekt in mei 1900. Het
bestellerstempel met volgnummer .1 is in juni 1927 door de besteller verloren en vervangen door een
nieuw exemplaar.
1901-10-16
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 16 oktober 1901.
1904-01-02
Nummers .16 en .17

Vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 2 januari 1904. Tevens werden vijf letterkarakters A
voor de eerste dagelijkse postbestelling en 2 sets letterkarakters A tot en met E voor vijf
postbestellingen per dag toegezonden.
19??
Nummers .18 tot en met .24
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers
.18 tot en met .24 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Hengelo in Overijssel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .25 tot en met .28 op 14 augustus 1911.
Nummers .29 en .30 op 8 januari 1913.
Nummers .31 tot en met .36 op 7 juli 1914.
Nummers .37 tot en met .40 op 2 juli 1919.
Nummers .41 tot en met .70 op 5 mei 1920.
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1910-01-03
Nummer .2

Op 3 januari 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt in mei 1900.
1911-08-14
Nummers .25 tot en met .28

Vervolgnummers .25 tot en met .28 werden verstrekt op 14 augustus 1911.
1913-01-08
Nummers .29 en .30

Vervolgnummers .29 en .30 werden verstrekt op 8 januari 1913.
1914-07-07
Nummers .31 tot en met .36

Vervolgnummers .31 tot en met .36 werden verstrekt op 7 juli 1914.
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1919-07-02
Nummers .37 tot en met .40

Vervolgnummers .37 tot en met .40 werden verstrekt op 2 juli 1919.
1920-05-05
Nummers .41 tot en met .70

1920-07-30
Nummer .8

Op 30 juli 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt in mei 1900.
1921-06-07
Nummer .21

Op 7 juni 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .21 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt tussen januari 1904 en januari 1910.
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1923-02-05
Nummers .9, .19, .29 en .36

Op 5 februari 1923 werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .9, .19, .29 en .36
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt in mei 1900 (oud model nummer .9), tussen
januari 1904 en januari 1910 (oud model nummer .19), 8 januari 1913 (nummer .29) en 7 juli 1914
(nummer .36).
1923-03-19
Nummer .14

Op 19 maart 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .14 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt in mei 1900.
1923-09-07
Nummer .31

Op 7 september 1923 werd een nieuw bestellerstempel nummer .31 toegezonden omdat het oude
exemplaar, verstrekt op 7 juli 1914, was verloren. Dit exemplaar werd echter teruggevonden en het
nieuwe stempel werd teruggezonden in september 1923.
1927-02-19
Nummer .13

Op 19 februari 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .14 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt in mei 1900.
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1927-06-10
Nummer .1

Op 10 juni 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt in mei 1900.
1930-03-15
Nummer .11

Op 15 maart 1930 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt in mei 1900.

Hoofdbestellerstempels Hengelo Ov
1928-05-30
Nummers 1 en 2

De hoofdbestellerstempels met de nummers 1 en 2 werden toegezonden op 30 mei 1928.

’s-HERTOGENBOSCH
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor ’s-Hertogenbosch ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 op 25 april 1874.
Nummers .9 en .10 op 18 januari 1876.
Nummer .11 op 29 augustus 1877.
Nummer .12 op 26 augustus 1880.
Nummers .13 tot en met .17 op 10 augustus 1883.
Nummers .18 en .19 op 28 april 1891.
Nummers .20 tot en met .22 op 15 september 1896.
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Nummers .23 tot en met .30 op 14 juni 1901.
Nummers .31 tot en met .36 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .37 tot en met .39 op 25 maart 1907.
1874-04-25
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .8 werden verstrekt op 25 april 1874. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1876-01-18
Nummers .9 en .10

De vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 18 januari 1876. Tevens werden de letterkarakters
A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1877-08-29
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 29 augustus 1877. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1879-04-26
Nummer .3
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1880-03-09
Nummer .7

1880-08-26
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 26 augustus 1880. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1883-08-10
Nummers .13 tot en met .17

Vervolgnummers .13 tot en met .17 werden verstrekt op 10 augustus 1883.
1888-12-15
Nummer .10

1891-04-28
Nummers .18 en .19
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Vervolgnummers .18 en .19 werden verstrekt op 28 april 1891. Tevens werden de letterkarakters A tot
en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1892-09-29
Nummer .6

1894-12-29
Nummers .4 en .11

1896-09-15
Nummers .20 tot en met .22

Vervolgnummers .20, .21 en .22 werden verstrekt op 15 september 1896. Tevens werden de
letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1898-09-30
Nummer .8

1899-07-10
Nummer .13
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1901-06-14
Nummers .23 tot en met .30

Vervolgnummers .23 tot en met .30 werden verstrekt op 14 juni 1901.
1903-12-12
Nummer .14

1905-04-07
Nummers .5 en .12

1906-09-12
Nummer .26

19??
Nummers .31 tot en met .36
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers
.31 tot en met .36 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
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1907-03-25
Nummers .37, .38 en .39

Vervolgnummers .37, .38 en .39 werden verstrekt op 25 maart 1907.
Het postkantoor ‘s-Hertogenbosch ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .40 tot en met .45 op 28 november 1910.
Nummers .46 tot en met .50 op 6 februari 1914.
Nummers .51 tot en met .70 op 18 juni 1920.
1907-12-27
Nummer .19
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1908-04-07
Nummer .1

1910-06-18
Nummer .7

1910-11-28
Nummers .40 tot en met .46

Vervolgnummers .40 tot en met .45 werden verstrekt op 28 november 1910.
1912-01-26
Nummer .17

1913-06-13
Nummer .9
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1914-02-06
Nummers .46 tot en met .50

Vervolgnummers .46 tot en met .50 werden verstrekt op 6 februari 1914.
1914-07-07
Nummer .16

1920-06-18
Nummers .17, .18, .20, .21, .27, .28, .32, .44 en .50 tot en met .70

Vervolgnummers .51 tot en met .70 werden verstrekt op 18 juni 1920.
1925-01-23
Nummer .36

1926-12-04
Nummer .35

510

1927-11-11
Nummer .46

1929-05-31
Nummers .16 en .47

1929-12-00
Nummer .30

HEUSDEN
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Heusden ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
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
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De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in mei 1900.

512

19??
Nummer .4
In het stempelboek is geen afdruk opgenomen van bestellerstempel nummer .4 en is ook geen datum
van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Heusden ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werd verstrekt:
Nummer .5 op 7 juli 1914.
1914-07-07
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 7 juli 1914.
Mededeelingen P.T.T. van 17 augustus 1938: Met ingang van 1 September 1938 wordt het
postkantoor te Heusden omgezet in een ongeclassificeerd hulppostkantoor.

HILLEGOM
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Hillegom ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 in mei 1900.
Nummer .8 op 27 augustus 1903.
Nummer .9 op 26 oktober 1907.
Nummer .10 op 2 januari 1909.
Nummers .11 en .12 op 8 juli 1914.
Nummers .13 tot en met .15 op 24 maart 1920.
1900-05-00
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .7 werden verstrekt in mei 1900.
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1903-08-27
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 27 augustus 1903.
1907-10-26
Nummers .6 en .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 26 oktober 1907. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt in mei 1900.
1909-01-02
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 2 januari 1909.
1914-07-08
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 8 juli 1914.
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1915-12-17
Nummer .8

Op 15 december 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 27 augustus 1903.
1920-03-24
Nummers .13, .14 en .15

Vervolgnummers .13 tot en met .15 werden verstrekt op 24 maart 1920.
1922-08-04
Nummer .13

Op 4 augustus 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .13 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 24 maart 1920.
1927-12-21
Nummer .3

Op 21 december 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt in mei 1900.
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1930-03-13
Nummer .4

Op 13 maart 1930 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in mei 1900.

HILVERSUM
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Hilversum ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .10 op 15 december 1888.
Nummer .11 op 9 augustus 1890.
Nummer .12 op 26 juni 1893.
Nummer .13 op 21 september 1895.
Nummers .14 en .15 op 18 december 1896.
Nummers .16 en .17 op 15 april 1898.
Nummers .18 en .19 op 16 januari 1901.
Nummers .20 tot en met .25 op 29 maart 1902.
Nummers .26 en .27 op 8 augustus 1904.
Nummers .28 tot en met .33 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .34 tot en met .40 op 8 juli 1907.
1888-12-15
Nummers .1 tot en met .10

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .10 werden verstrekt op 15 december 1888.
Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1890-08-09
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 9 augustus 1890 alsmede de letterkarakters A tot en met E voor
vijf postbestellingen per dag.
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1893-06-26
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 26 juni 1893 alsmede de letterkarakters A tot en met E voor vijf
postbestellingen per dag.
1895-09-21
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 21 september 1895 alsmede de letterkarakters A tot en met E
voor vijf postbestellingen per dag.
1896-12-18
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 18 december 1896 alsmede de letterkarakters A tot
en met E voor vijf postbestellingen per dag.
1898-04-15
Nummers .16 en .17

Vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 15 april 1898 alsmede de letterkarakters A tot en met
E voor vijf postbestellingen per dag.
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1900-02-00
Nummer .17

In februari 1900 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .17 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 15 april 1898.
1901-01-16
Nummers .18 en .19

Vervolgnummers .18 en .19 werden verstrekt op 16 januari 1901. Door de ambtenaar belast met de
registratie van de stempels is een vergissing gemaakt bij het afdrukken van de te verstrekken
bestellerstempels nummer .18 en .19. In plaats van nummer .18 heeft hij nummer .13 afgedrukt. Met
de pen heeft de ambtenaar van het cijfer 3 een cijfer 8 gemaakt.
1902-03-29
Nummers .2 en .20 tot en met .25

Vervolgnummers .20 tot en met .25 werden verstrekt op 29 maart 1902. Op dezelfde datum werd een
nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 15
december 1888.
1904-08-08
Nummers .26 en .27

Vervolgnummers .26 en .27 werden verstrekt op 8 augustus 1904.
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19??
Nummers .28 tot en met .33

In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers
.28 tot en met .33 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
1907-07-08
Nummers .10, .13, .15, .21, .26 en .34 tot en met .40

Vervolgnummers .34 tot en met .40 werden verstrekt op 8 juli 1907. Op dezelfde datum werden vijf
nieuwe bestellerstempels met de volgnummer .10, .13, .15, .21 en .26 toegezonden ter vervanging
van de stempels verstrekt op 15 december 1888 (nummer .10), 21 september 1895 (nummer .13), 18
december 1896 (nummer .15), 29 maart 1902 (nummer .21) en 8 augustus 1904 (nummer .26).
Het postkantoor Hilversum ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .41 tot en met .44 op 3 december 1907.
Nummers .45 tot en met .50 op 29 augustus 1912.
Nummers .51 tot en met .55 op 20 mei 1913.
Nummers .56 tot en met .60 op 31 oktober 1917.
Nummers .61 tot en met .70 op 5 mei 1920.
Nummers .71 tot en met .90 op 26 november 1920.
1907-09-23
Nummers .1 en .2

Op 23 september 1907 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2
toegezonden ter vervanging van de oud model stempels verstrekt op 15 december 1888.
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1907-12-03
Nummers .41 tot en met .44

Vervolgnummers .41 tot en met .44 werden verstrekt op 3 december 1907.
1912-08-28
Nummer .20

Op 28 augustus 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .20 toegezonden ter vervanging
van het oud model stempel verstrekt op 29 maart 1902.
1912-08-29
Nummers .45 tot en met .50

Vervolgnummers .45 tot en met .50 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
1913-05-20
Nummers .51 tot en met .55

Vervolgnummers .51 tot en met .55 werden verstrekt op 20 mei 1913.
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1914-04-22
Nummer .6

Op 22 april 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het oud model stempel verstrekt op 15 december 1888.
1915-08-24
Nummers .31 en .40

Op 24 augustus 1915 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .31 en .40
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt tussen augustus 1904 en juli 1907 (oud model
nummer .31) en 8 juli 1907 (oud model nummer .40).
1916-01-28
Nummers .5 en .34

Op 28 januari 1916 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .5 en .34
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 15 december 1888 (nummer .5)
en 8 juli 1907 (nummer .34).
1917-01-05
Nummers .4, .13, .17 en .32

521

Op 5 januari 1917 werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .4, .13, .17 en .32
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 15 december 1888 (nummer
.4), op 21 september 1895 (nummer .13), in februari 1900 (nummer .17) en tussen augustus 1904 en
juli 1907 (nummer .32).
1917-10-31
Nummers .56 tot en met .60

Vervolgnummers .56 tot en met .60 werden verstrekt op 31 oktober 1917.
1919-06-30
Nummers .3, .10, .37 en .44

Op 30 juni 1919 werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .3, .10, .37 en .44
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 15 december 1888 (oud model nummer .3),
8 juli 1907 (oud model nummers .10 en .37) en op 3 december 1907 (nieuw model nummer .44).
1920-05-05
Nummers .61 tot en met .70

Vervolgnummers .61 tot en met .70 werden verstrekt op 5 mei 1920.
1920-11-26
Nummers .71 tot en met .90
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Vervolgnummers .71 tot en met .90 werden verstrekt op 26 november 1920.
1921-07-09
Nummer .29

Op 9 juli 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .29 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op tussen augustus 1904 en juli 1907.
1921-07-20
Nummer .50

Op 20 juli 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .50 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 29 augustus 1912.
1921-07-26
Nummer .10

Op 26 juli 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 30 juni 1919.
1922-05-03
Nummer .6

Op 3 mei 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 22 april 1914.
1922-09-16
Nummers .44 en .84
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Op 16 september 1922 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .44 en .84
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 30 juni 1919 (nummer .44) en 26 november
1920 (nummer .84).
1923-05-02
Nummer .31

Op 2 mei 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .31 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 24 augustus 1915.
1923-07-05
Nummers .12, .35, .47 en .80

Op 5 juli 1923 werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .12, .35, .47 en .80
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 26 juni 1893 (oud model nummer .12), 8 juli
1907 (oud model nummer .35), 29 augustus 1912 (nieuw model nummer .47) en 26 november 1920
(nummer .80).
1924-04-16
Nummer .36

Op 16 april 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .36 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 8 juli 1907.
1926-11-03
Nummer .28

Op 3 november 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .28 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt tussen augustus 1904 en juli 1907.
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1927-06-27
Nummers .2, .9, .16 en .19

Op 27 juni 1927 werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .2, .9, .16 en .19
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 23 september 1907 (nieuw model nummer
.2), 15 december 1888 (oud model nummer .9), 15 april 1898 (oud model nummer .16) en 16 januari
1901 (oud model nummer .19).
1927-07-29
Nummer .38

Op 29 juli 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .38 toegezonden ter vervanging van
het oud model stempel verstrekt op 8 juli 1907.

Hoofdbestellerstempels Hilversum
1907-10-26
Nummers 1 en 2

De hoofdbestellerstempels met de nummers 1 en 2 werden verstrekt op 26 oktober 1907.
1919-06-30
Nummer .3

Hoofdbestellerstempel nummer 3 werd toegezonden op 30 juni 1919.
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HIPPOLYTUSHOEF
Provincie Noord-Holland
Mededeelingen No 2843S van 9 maart 1921: Met ingang van 16 Maart 1921 wordt te
Hippolytushoef, onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-,
telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren de
Haukes en den Oever.
Het postkantoor Hippolytushoef ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 28 november 1921.
1921-11-28
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 28 november 1921.
Mededeelingen No 10332S van 25 september 1929: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Hippolytushoef wordt met ingang van 1 October 1929 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te de Haukes en te den Oever voor den postdienst
zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te den Helder.

HOEK VAN HOLLAND
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Hoek van Holland ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4
Nummer .5 op 12 oktober 1907.
Nummer .6 op 22 april 1914.
Nummers .7 en .8 op 27 augustus 1919.
Nummer .9 op 29 augustus 1930.
19??
Nummers .1 tot en met .4
X
1907-10-12
Nummer .5
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1908-08-10
Nummer .1

1912-11-09
Nummers .1 en .3

1914-04-22
Nummers .4 en .6

1919-08-22
Nummer .1

1919-08-27
Nummers .7 en .8
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1930-08-29
Nummers .7 en .9

HOENSBROEK (STAATSMIJN EMMA)
Provincie Limburg
Mededeelingen No 2380S van 12 maart 1919: Met ingang van 16 Maart 1919, wordt onder opheffing
van het hulppostkantoor te Kouvenrade, te Hoensbroek een post-, telegraaf en telefoonkantoor
gevestigd, hetwelk genoemd zal worden Hoensbroek-Staatsmijn Emma en zal zijn opengesteld op
werkdagen van 8 vm.-7½ nm., op Zon- en feestdagen van 8-9 en 1-2. Onder dit kantoor zullen
ressorteeren de hulppostkantoren Amstenrade, Brunssum, Hoensbroek, Merkelbeek, Nuth, Rumpen
en Schinveld.
Mededeelingen No 2739S van 12 maart 1924: Met ingang van 1 April 1924 wordt de naam van het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor “Hoensbroek Staatsmijn Emma” gewijzigd in “Treebeek”.
Het postkantoor Hoensbroek ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .20 op 8 april 1919.
1919-04-08
Nummers .1 tot en met .20

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .20 werden verstrekt op 8 april 1919. Ze werden
door De Munt rechtstreeks naar het postkantoor gezonden. Nummer .11 werd op 7 november 1919
vervangen door een nieuw stempel. Nummer .16 werd vervangen door een nieuw exemplaar op
september 1920. In oktober 1925 werden de nummers .15 tot en met .20 terugontvangen.
1919-11-07
Nummer .11

Bestellerstempel nummer .11 werd op 7 november 1919 toegezonden ter vervanging van het op 8
april 1919 verstrekte stempel. Waarschijnlijk was dat stempel verloren geraakt.
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1920-09-11
Nummer .16

Het stempel werd op 11 september 1920 toegezonden ter vervanging van het op 8 april 1919
verstrekte stempel.

HOLWERD
Provincie Friesland
Mededeelingen No 411S van 15 januari 1919: Met ingang van 1 Februari 1919 wordt te Holwerd
onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Birdaard,
Brantgum, Ferwerd, Hallum, Hollum, Marrum, Nes (Ameland) en Ternaard.
Het postkantoor Holwerd ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 2 juli 1919.
1919-07-02
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 2 juli 1919.
Met ingang van september 1936 werd het post-, telegraaf- en telefoonkantoor Holwerd opgeheven en
een hulppostkantoor gevestigd onder het postkantoor Dokkum.

HOOFDDORP-HAARLEMMERMEER
Provincie Noord-Holland
s
Mededeelingen No 2430 van 19 juni 1912: Met ingang van 1 Juli 1912 wordt de naam van het posten telegraafkantoor “Haarlemmermeer” gewijzigd in “Hoofddorp-Haarlemmermeer”
Het postkantoor Haarlemmermeer ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 op 25 oktober 1889.
Nummers .9 en .10 in mei 1900.
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1889-10-25
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .8 werden verstrekt op 25 oktober 1889. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1900-05-00
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt in mei 1900.
1903-05-18
Nummer .10

Op 18 mei 1903 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in mei 1900.
Waarschijnlijk zijn alle stempels in januari 1917 teruggezonden en vervangen door het nieuwe type.
Het postkantoor Hoofddorp-Haarlemmermeer ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .12 op 5 januari 1917.
1917-01-05
Nummers .1 tot en met .12
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De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .12 werden verstrekt op 5 januari 1917. De
stempels werden besteld bij De Munt in november 1916 ter vervanging van de stempels in het oude
model.
1920-05-27
Nummer .10

Het bestellerstempel nummer .10 werd toegezonden op 27 mei 1920 ter vervanging van het stempel
verstrekt op 5 januari 1917.
1922-05-13
Nummer .12

Het bestellerstempel nummer .12 werd toegezonden op 13 mei 1922 ter vervanging van het stempel
verstrekt op 5 januari 1917.

HOOGEVEEN
Provincie Drenthe
Het postkantoor Hoogeveen 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 1 oktober 1900.
Nummers .7 en .8 op 2 juni 1904.
Nummers .9 tot en met .11 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-05-00
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt in mei 1900.
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1900-10-01
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 1 oktober 1900.
1904-06-02
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 2 juni 1904.
19??
Nummers .9 tot en met .11
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers .9
tot en met .11 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Hoogeveen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .12 op 13 juni 1913
Nummers .13 tot en met .16 op 31 januari 1920.
Nummers .17 tot en met .19 op 26 november 1920.
1913-06-13
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 13 juni 1913.
1920-01-31
Nummers .13 tot en met .16
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Vervolgnummers .13 tot en met .16 werden verstrekt op 31 januari 1920.
1920-11-26
Nummers .17, .18 en .19

Vervolgnummers .17 tot en met .19 werden verstrekt op 26 november 1920.

HOOGEZAND
Provincie Groningen
Het postkantoor Hoogezand ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 11 juli 1904.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .8 op 8 oktober 1919.
Nummer .9 op 15 juli 1921.
1904-07-11
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 11 juli 1904. Stempel
nummer .3 werd vervangen in mei 1928. Bij de afdruk van het stempel in 1925 is vermeld: 25 mei
1925. De aantekening bij de afdrukken van 1904 geeft aan: 28 mei 1925.
19??
Nummer .7
In het stempelboek is geen afdruk opgenomen van bestellerstempel volgnummer .7 en is ook geen
datum van verstrekking vermeld.
1912-11-06
Nummer .6
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Op 6 november 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 11 juli 1904.
1919-03-13
Nummer .2

Op 13 maart 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 11 juli 1904.
1919-10-08
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 8 oktober 1919.
1921-07-15
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 15 juli 1921.
1925-05-25
Nummer .3

Op 25 mei 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 11 juli 1904.
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HOOGKERK
Provincie Groningen
s
Mededeelingen No 3628 van 16 mei 1917: Met ingang van 16 Mei 1917 wordt te Hoogkerk, onder
opheffing van het hulppostkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, onder
welk kantoor zal ressorteeren het hulppostkantoor te Enumatil.
Het postkantoor Hoogkerk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 2 augustus 1917.
Nummer .5 op 24 maart 1920.
Stempels buiten gebruik gesteld op 1 juli 1923.
1917-08-02
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 2 augustus 1917.
1920-03-24
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 24 maart 1920. Het stempel werd in juli 1923 teruggezonden
nadat het op 1 juli 1923 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 6953S van 27 juni 1923: Ingaande 1 Juli 1923 wordt te Hoogkerk, met opheffing
van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor
gevestigd, hetwelk evenals het vereenigde hulpkantoor Enumatil voor den postdienst zal ressorteeren
onder het postkantoor Groningen.

HOORN
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Hoorn ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 op 1 augustus 1893.
Nummer .8 op 12 maart 1896.
Nummer .9 op 12 maart 1902.
Nummers .10 en .11 op 18 mei 1903.
Nummers .12 en .13 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .14 en .15 op 14 september 1906.
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1893-08-01
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .7 werden verstrekt op 1 augustus 1893.
1896-03-12
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 12 maart 1896 alsmede de letterkarakters A tot en met E voor vijf
postbestellingen per dag.
1902-03-12
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 12 maart 1902.
1903-05-18
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 18 mei 1903.
19??
Nummers .12 en .13
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers
.12 en .13 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
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1906-09-14
Nummers .14 en .15

Het postkantoor Hoorn ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .16 tot en met .18 op 29 augustus 1912.
Nummers .19 en .20 op 22 april 1914.
Nummers .21 en .22 op 26 november 1920.
1912-08-29
Nummers .14, .16, .17 en .18

Vervolgnummers .16 tot en met .18 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
1913-03-11
Nummers .7, .10 en .12

Op 11 maart 1913 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .7, .10 en .12
toegezonden ter vervanging van de oud model stempels verstrekt op 1 augustus 1893 (nummer .7),
18 mei 1903 (nummer .10) en tussen mei 1903 en september 1906 (nummer .12).
1914-04-22
Nummers .19 en .20
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Vervolgnummers .19 en .20 werden verstrekt op 22 april 1914.
1915-03-12
Nummer .3

Op 12 maart 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het oud model stempel verstrekt op 1 augustus 1893.
1915-05-11
Nummer .8

Op 11 mei 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 12 maart 1896.
1920-11-26
Nummers .21 en .22

Vervolgnummers .21 en .22 werden verstrekt op 26 november 1920. Stempel nummer .21 werd
teruggezonden op 11 juni 1927. Stempel nummer .22 werd teruggezonden op 16 mei 1928.
1923-02-13
Nummer .13

Op 13 februari 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .13 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt tussen mei 1903 en september 1906.
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1927-07-26
Nummer .5

Op 26 juli 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
oud model stempel verstrekt op 1 augustus 1893.
1927-09-06
Nummer .4

Op 6 september 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het oud model stempel verstrekt op 1 augustus 1893.

HORST
Provincie Limburg
Met ingang van 1 mei 1902 werd het hulppostkantoor te Horst opgeheven en vervangen door een
postkantoor.
Het postkantoor Horst ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 20 oktober 1902.
Nummer .3 op 16 februari 1905.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1902-10-20
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 20 oktober 1902.
1905-02-16
Nummer .3
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Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 16 februari 1905.
19??
Nummer .4
In het stempelboek is geen afdruk opgenomen van bestellerstempel volgnummer .4 en is ook geen
datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Horst ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 17 augustus 1909.
Nummers .6 en .7 op 29 maart 1917.
1909-08-17
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 17 augustus 1909.
1917-03-29
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 29 maart 1917.
Mededeelingen No 7442S van 2 juli 1924: Met ingang van 1 Juli 1924 is het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Horst vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor het welk het
hulpkantoor te Sevenum en het station te America voor de drie diensten en het station Meterik voor
de telegraaf- en telefoondienst zal ressorteeren onder het post- en telegraafkantoor te Venlo.

HOUTRIJK EN POLANEN
Provincie Noord-Holland
s
Mededeelingen No 1028 van 11 februari 1910: Met ingang van 16 Februari 1910 wordt het
hulppostkantoor te Houtrijk en Polanen opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
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Mededeelingen No 6519 van 28 september 1916: Met ingang van 1 October 1916 wordt de naam
van het te Houtrijk en Polanen gevestigde post-, telegraaf- en telefoonkantoor gewijzigd in Halfweg
(N.-H.).
Het postkantoor Houtrijk en Polanen (later Halfweg) ontving bestellerstempels in model type I
(achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 9 juli 1910.
Nummer .5 op 27 februari 1913.
Nummer .6 op 5 augustus 1918.
Nummers .7 en .8 op 16 januari 1920.
Nummer .9 op 12 april 1920.
Nummers .10 en .11 op 27 mei 1920.
1910-07-09
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 9 juli 1910. Stempel
nummer .3 is verloren geraakt en vervangen op 20 oktober 1926.
1913-02-27
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 27 februari 1913.
1918-08-05
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 5 augustus 1918.
1920-01-16
Nummers .4, .7 en .8
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Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 16 januari 1920. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 9 juli 1910.
Het bestellerstempel nummer .4 is verloren geraakt en werd vernieuwd in 1929.
1920-04-12
Nummers .6 en .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 12 april 1920. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 5 augustus
1918.
1920-05-27
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 27 mei 1920.
1923-03-19
Nummer .2

Op 19 maart 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 9 juli 1910.
1924-03-01
Nummer .6
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Op 1 maart 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 12 april 1920.
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1926-10-20
Nummer .3

Op 20 oktober 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 9 juli 1910 dat verloren was geraakt.
1929-02-20
Nummer .7

Op 20 februari 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 16 januari 1920.
1929-06-13
Nummer .4

Op 13 juni 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 16 januari 1920 dat verloren was geraakt.

HUISSEN
Provincie Gelderland
Het postkantoor Huissen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in juni 1900.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 maart 1927.
1900-06-00
Nummers .1 en .2
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De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt in juni 1900.
19??
Nummer .3
In het stempelboek is geen afdruk opgenomen van bestellerstempel met volgnummer .3 en is ook
geen datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Huissen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .4 op 2 januari 1909.
Nummer .5 op 30 september 1921.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 maart 1927.
1909-01-02
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 2 januari 1909. Het stempel werd op 19 juli 1927 vernietigd nadat
het op 1 maart 1927 buiten gebruik was gesteld.
1921-09-30
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 30 september 1921. Het stempel werd op 6 augustus 1927
teruggezonden nadat het op 1 maart 1927 buiten gebruik was gesteld. Het stempel werd vernietigd op
6 augustus 1927.
Mededeelingen No 791S van 2 februari 1927: Met ingang van 1 Maart 1927 wordt het bijpost-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Huissen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Arnhem.

HUIZEN
Provincie Noord-Holland
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 Huizen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
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Nummers .1 tot en met .3 op 22 december 1904.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .5 op 5 januari 1917.
Nummer .6 op 22 september 1920.
1904-12-22
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 22 december 1904.
19??
Nummer .4
In het stempelboek is geen afdruk opgenomen van bestellerstempel met volgnummer .4 en is ook
geen datum van verstrekking vermeld.
1912-05-22
Nummer .2

Op 22 mei 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 22 december 1904.
1917-01-05
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 5 januari 1917.
1919-09-24
Nummer .2
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Op 24 september 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 22 mei 1912.
1920-09-22
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 22 september 1920.
1921-02-08
Nummer .4

Op 8 februari 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt tussen januari 1905 en mei 1912.
Mededeelingen No 7596S van 6 juli 1932: Met ingang van 1 Juli 1932 werd het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Huizen opgeheven en vervangen door een hulpkantoor voor de drie diensten. Voor
den postdienst zal dit ressorteeren onder hoofdkantoor te Hilversum.

HULST
Provincie Zeeland
Het postkantoor Hulst ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in juni 1900.
Nummer .3 op 17 juni 1901.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-06-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt in juni 1900.
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1901-06-17
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 17 juni 1901.
19??
Nummer .4
In het stempelboek is geen afdruk opgenomen van bestellerstempel met volgnummer .4 en is ook
geen datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Hulst ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 12 augustus 1913.
Nummers .6 en .7 op 6 februari 1914.
Nummers .8 en .9 op 13 maart 1919.
Nummers .10 tot en met .15 op 27 mei 1929.
1913-08-12
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 12 augustus 1913.
1914-02-06
Nummer .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 6 februari 1914.
1919-03-13
Nummers .8 en .9
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Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 13 maart 1919.
1920-05-27
Nummers .10 tot en met .15

Vervolgnummers .10 tot en met .15 werden verstrekt op 27 mei 1920.
De bestellerstempels nummer .14 en .15 werden terugontvangen op 13 november 1929 en in de
voorraad van het Centrale Magazijn te ’s-Gravenhage bewaard.

IERSEKE (Zeeland) zie YERSEKE

IJMUIDEN
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor IJmuiden ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .1 tot en met .6 op 12 september 1899.
Nummer .7 in april 1900.
Nummer .8 op 29 april 1901.
Nummer .9 op 3 november 1902.
Nummer .10 op 26 oktober 1903.
Nummer .11 op 7 november 1904.
Nummer .12 op 3 oktober 1904.
Nummer .13 op 7 juni 1906.
1899-09-12
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 12 september 1899.
Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
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1900-04-00
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt in april 1900 met een set letterkarakters A tot en met F voor zes
postbestellingen per dag.
1901-04-29
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 29 april 1901.
1902-11-03
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 3 november 1902.
1903-10-26
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 26 oktober 1903.
1904-10-03
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 3 oktober 1904. Eén maand later werd nummer .11
toegezonden. De reden waarom afgeweken is van de volgorde is niet duidelijk.
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1904-11-07
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 7 november 1904. De afdruk van bestellerstempel nummer .11
is aangebracht in het tweede stempelboek.
1906-06-07
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 7 juni 1906.
Het postkantoor IJmuiden ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .14 en .15 op 21 maart 1908.
Nummer .16 op 29 augustus 1912.
Nummers .17 tot en met .19 op 6 februari 1914.
Nummers .20 tot en met .23 op 21 juli 1919.
Nummer .24 op 22 oktober 1919.
Nummers .25 tot en met .30 op 26 november 1920.
1908-03-21
Nummers .3, .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 21 maart 1908. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt op
12 september 1899.
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1912-08-29
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 29 augustus 1912.
1914-02-06
Nummers .19, .18 en .19

Vervolgnummers .17 tot en met .19 werden verstrekt op 6 februari 1914.
1919-07-21
Nummers .20 tot en met .23

Vervolgnummers .20 tot en met .23 werden verstrekt op 21 juli 1919. Stempel nummer .23 werd in
1927 terugontvangen en vernietigd. Een nieuw stempel werd toegezonden op 29 juli 1927.
1919-10-22
Nummer .24

Vervolgnummer .24 werd verstrekt op 22 oktober 1919.
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1920-11-26
Nummers .25 tot en met .30

Vervolgnummers .25 tot en met .30 werden verstrekt op 26 november 1920.
1927-07-29
Nummer .23

Het stempel met nummer .23 werd op 29 juli 1927 toegezonden ter vervangen van het in 1927
teruggezonden exemplaar van 1919. Doch het stempel werd terugontvangen (een reden is niet
vermeld) en bewaard.
1929-08-20
Nummer .26

Op 20 augustus 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .26 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 26 november 1920.

IJSSELMONDE
Provincie Zuid-Holland
Dienstorder No 417 van 28 augustus 1907: Met ingang van 16 september 1907 wordt het
hulppostkantoor te IJsselmonde opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor IJsselmonde ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 21 januari 1908.
Nummer .3 op 30 april 1909.
Nummer .4 op 6 januari 1912.
Nummer .5 op 26 november 1920.
De stempels werden op 1 oktober 1927 buiten gebruik gesteld.
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1908-01-21
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 21 januari 1908. De stempels
werden op 20 oktober 1927 teruggezonden nadat ze op 1 oktober 1927 buiten gebruik waren gesteld.
1909-04-30
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 30 april 1909. Het stempel werd op 20 oktober 1927
terugontvangen nadat het op 1 oktober 1927 buiten gebruik was gesteld.
1912-01-06
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 6 januari 1912.
1920-11-26
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 26 november 1920. Het stempel werd op 20 oktober 1927
terugontvangen nadat het op 1 oktober 1927 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 6937S van 21 september 1927: Met ingang van 1 October 1927 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te IJsselmonde vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren Bolnes en Slikkerveer voor den postdienst onder
het postkantoor te Rotterdam zal ressorteeren.
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IJSSELSTEIN
Provincie Utrecht
Het postkantoor IJsselstein ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .1 en .2 in juni 1900.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-06-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt in juni 1900.
19??
Nummer .3
In het stempelboek is geen afdruk van het bestellerstempel nummer .3 opgenomen. Een datum van
verstrekking ontbreekt eveneens.
Het postkantoor IJsselstein ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .4 op 3 december 1907.
Nummer .5 op 27 mei 1910.
Nummer .6 op 3 september 1918.
1907-12-03
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 3 december 1907.
1910-05-27
Nummer .5
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Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 27 mei 1910.
1912-05-22
Nummer .1

Op 22 mei 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt in juni 1900.
1918-09-03
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 3 september 1918.
1922-09-23
Nummer .1

Op 23 september 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 22 mei 1912.
Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te IJsselstein opgeheven en vervangen door een hulpkantoor voor de
drie diensten. Voor den postdienst zal het dit met het hulpkantoor te Lopik en de stations te Benschop,
Jaarsveld en Lopikerkapel ressorteeren onder het hoofdkantoor te Utrecht.

IJZENDIJKE
Provincie Zeeland
Het postkantoor IJzendijke ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juni 1900.
Nummer .4 op 26 februari 1901.
Nummers .5 tot en met .8 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .9 tot en met .11 op 27 mei 1920.
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1900-06-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in juni 1900.
1901-02-26
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 26 februari 1901.
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.
1920-05-27
Nummers .9, .10 en .11

Vervolgnummers .9 tot en met .1 werden verstrekt op 27 mei 1920. De stempels werden
terugontvangen in december 1929.
Het postkantoor IJzendijke werd op 6 maart 1933 opgeheven en omgezet in een hulppostkantoor.

JOURE
Provincie Friesland
Het postkantoor Joure ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juni 1900.
Nummer .4 op 12 maart 1902.
Nummer .5 op 8 oktober 1902.
Nummer .6 op 24 mei 1905.
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1900-06-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in juni 1900.
1902-03-12
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 12 maart 1902.
1902-10-08
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 8 oktober 1902.
1902-12-15
Nummer .4

Op 15 december 1902 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 12 maart 1902.
1905-05-24
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 24 mei 1905.
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Het postkantoor Joure ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .7 tot en met .9 op 9 januari 1920.
1913-12-04
Nummer .6

Op 4 december 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 24 mei 1905.
1920-01-09
Nummers .7, .8 en .9

Vervolgnummers .7, .8 en .9 werden verstrekt op 9 januari 1920. De stempels werden terugontvangen
op 1 november 1927 en bewaard.
1927-11-01
Nummers .4 en .5

Op 1 november 1927 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .4 en .5
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 15 december 1902 (nummer .4)
en 8 oktober 1902 (nummer .5).

KAATSHEUVEL
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Kaatsheuvel ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juni 1900.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1900-06-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in juni 1900.
19??
Nummers .4 en .5
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers .4
en .5 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Kaatsheuvel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .6 tot en met .13 op 19 augustus 1921.
1921-08-19
Nummers .6 tot en met .13

Vervolgnummers .6 tot en met .13 werden verstrekt op 19 augustus 1921. De nummers .11, .12 en .13
werden terugontvangen op 6 februari 1926 en de nummers .8, .9 en .10 op 18 september 1929.

KAMPEN
Provincie Overijssel
Het postkantoor Kampen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 28 augustus 1873.
Nummer .5 op 23 januari 1876.
Nummer .6 op 18 mei 1878.
Nummer .7 op 27 juni 1882.
Nummers .8 en .9 op 11 oktober 1883.
Nummer .10 op 15 april 1884.
Nummer .11 op 21 april 1887.
Nummer .12 op 4 december 1891.
Nummer .13 op 14 maart 1895.
Nummer .14 op 17 oktober 1896.
Nummer .15 op 4 oktober 1899.
Nummers .16 tot en met .19 op 2 januari 1904.
Nummers .20 tot en met .22 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1873-08-28
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 28 augustus 1873. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1876-01-23
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 23 januari 1876. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1878-05-18
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 18 mei 1878. Tevens werden de letterkarakters A tot en met D
toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1882-06-27
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 27 juni 1882. Tevens werden de letterkarakters A tot en met D
toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
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1883-10-11
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 11 oktober 1883. Tevens werden de letterkarakters A
tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1884-04-15
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 15 april 1884. Tevens werden de letterkarakters A tot en met D
toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1884-10-15
Nummers .1 en .6

Op 15 oktober 1884 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .6
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 28 augustus 1873 (nummer .1) en 18 mei
1878 (nummer .6).
1887-04-21
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 21 april 1887. Tevens werden de letterkarakters A tot en met D
toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1891-12-04
Nummer .12
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Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 4 december 1891 met een set letterkarakters A tot en met E
voor vijf postbestellingen per dag.
1895-03-14
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 14 maart 1895.
1896-10-17
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 17 oktober 1896.
1899-10-04
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 4 oktober 1899.
1902-01-16
Nummer .9

Op 16 januari 1902 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 met een set letterkarakters
toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 11 oktober 1883.
1902-12-18
Nummer .8

Op 18 december 1902 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 11 oktober 1883.
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1904-01-02
Nummers .16 tot en met .19

Vervolgnummers .16 tot en met .19 werden verstrekt op 2 januari 1904 alsmede de letterkarakters A
tot en met E voor vijf postbestellingen per dag.
1905-01-14
Nummer .1

Op 14 januari 1905 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 15 oktober 1884.
19??
Nummers .20 tot en met .22
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers
.20 tot en met .22 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Kampen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .23 tot en met .26 op 10 april 1916.
Nummers .27 en .28 op 28 januari 1918.
Nummers .29 tot en met .35 op 22 oktober 1919.
Nummers .36 tot en met .45 op 18 juni 1920.
1914-09-30
Nummer

Op 30 september 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 15 oktober 1884.
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1916-04-10
Nummers .23 tot en met .26

Vervolgnummers .23 tot en met .26 werden verstrekt op 10 april 1916.
1918-01-28
Nummers .27 en .28

Vervolgnummers .27 en .28 werden verstrekt op 28 januari 1918.
1919-03-13
Nummer .22

Op 13 maart 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .22 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt tussen januari 1905 en september 1914.
1919-07-01
Nummer .5

In juli 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 23 januari 1876.
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1919-10-22
Nummers .25, .26, .27 en .29 tot en met .35

Vervolgnummers .29 tot en met .35 werden verstrekt op 22 oktober 1919. Op dezelfde datum werden
drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .25, .26 en .27 toegezonden ter vervanging van
de stempels verstrekt op 10 april 1916 (nummers .25 en .26) en 28 januari 1918 (nummer .27).
1920-06-18
Nummers .36 tot en met .45

Vervolgnummers .36 tot en met .45 werden verstrekt op 18 juni 1920.
1922-12-28
Nummer .4

Op 28 december 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 28 augustus 1873.
1923-03-27
Nummer .2

Op 27 maart 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 28 augustus 1873.
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1924-10-18
Nummer .21

Op 18 oktober 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .21 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt tussen januari 1905 en september 1914.

KATWIJK AAN ZEE
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Katwijk aan Zee ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juni 1900.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-06-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in juni 1900.
19??
Nummer .4
In het stempelboek is geen afdruk van het bestellerstempel nummer .4 opgenomen en geen datum
van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Katwijk aan Zee ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 29 augustus 1912.
Nummers .6 en .7 op 8 oktober 1918.
Nummers .8 en .9 op 27 mei 1920.
1912-08-29
Nummer .5
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Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 29 augustus 1912.
1918-10-08
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 8 oktober 1918.
1920-05-27
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 27 mei 1920. Stempel nummer .9 werd terugontvangen
op 15 oktober 1923. Stempel nummer .8 werd terugontvangen in november 1923.

KERK-DRIEL
Provincie Gelderland
Het postkantoor Kerk-Driel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 13 augustus 1907.
Nummer .3 op 12 augustus 1910.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 maart 1927.
1907-08-13
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 13 augustus 1907. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag. Beide
stempels werden vervangen in juli 1926.
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1910-08-12
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 12 augustus 1910 met de letterkarakters A tot en met D voor vier
postbestellingen per dag.
1926-07-13
Nummers .1 en .3

Op 13 juli 1926 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .3 toegezonden ter
vervanging van de stempels verstrekt op 13 augustus 1907 (nummer .1) en 12 augustus 1910
(nummer .3). De stempels werden terugontvangen op 19 juli 1927 nadat ze op 1 maart 1927 buiten
gebruik waren gesteld.
1926-07-16
Nummer .2

Op 16 juli 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 13 augustus 1907. Het stempel werd terugontvangen op 19 juli 1927 nadat het
op 1 maart 1927 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 1522S van 2 maart 1927: Met ingang van 1 Maart 1927 is het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Kerk-Driel vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
voor de drie diensten zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Zaltbommel.
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KERKRADE
Provincie Limburg
Met ingang van 1 oktober 1897 is het hulppostkantoor te Kerkrade opgeheven en omgezet in een
postkantoor.
Het postkantoor Kerkade ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in april 1900.
Nummers .4 en .5 op 30 maart 1907.
Nummer .6 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .7 en .8 op 21 maart 1908.
Nummers .9 en .10 op 24 augustus 1911.
Nummers .11 tot en met .13 in mei 1917.
Nummer .14 op 2 augustus 1917.
1900-04-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in april 1900. Tevens werden
de letterkarakters A tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1907-03-30
Nummers .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 30 maart 1907 met de letterkarakters A tot en met D
voor vier postbestellingen per dag.
19??
Nummer .6
In het stempelboek is geen afdruk van het bestellerstempel nummer .6 opgenomen en geen datum
van verstrekking vermeld. De verstrekking moet hebben plaatsgevonden tussen april 1907 en maart
1908.
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1908-03-21
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 21 maart 1908.
1911-08-24
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 24 augustus 1911.
1914-07-07
Nummer .1

Op 7 juli 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt in april 1900.
1917-01-30
Nummer .9

Op 30 januari 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 24 augustus 1911.
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1917-05-00
Nummers .11, .12 en .13

Vervolgnummers .11 tot en met .13 werden verstrekt in mei 1917. Bestellerstempel nummer .13 werd
terugontvangen op 23 augustus 1922 als zijnde overcompleet.
1917-08-02
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt in op 2 augustus 1917. Bestellerstempel nummer .14 werd
terugontvangen op 23 augustus 1922 als zijnde overcompleet.

KLUNDERT
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Klundert ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in juni 1900.
Nummer .3 op 8 juli 1901.
Nummers .4 tot en met .7 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-06-00
Nummers 1. en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt in juni 1900.
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1901-07-08
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 8 juli 1901.
19??
Nummers .4 tot en met .7
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels met de volgnummers .4
tot en met .7 en is ook geen datum van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Klundert ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werd verstrekt:
Nummer .8 op 15 augustus 1907.
1907-08-15
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 15 augustus 1907.
1908-09-16
Nummer .3

Op 16 september 1908 werd bestellerstempel nummer .3 toegezonden. Dit stempel werd echter direct
na ontvangst teruggezonden op 18 september 1908, omdat bestellerstempel nummer .2 verstrekt in
juni 1900 moest worden vervangen. Deze vergissing werd meteen gecorrigeerd.
1908-09-18
Nummer .2
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Op 18 september 1908 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt juni 1900.

KOLLUM
Provincie Friesland
Het postkantoor Kollum ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in juli 1900.
Nummer .3 op 3 november 1902.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .6 en .7 op 28 november 1910.
1900-07-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werd verstrekt in juli 1900.
1902-11-03
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 3 november 1902.
19??
Nummers .4 en .5
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .4 en .5 ontbreken in het stempelboek.
Evenmin is een aantekening aangebracht wanneer de stempels zijn verstrekt.
1910-11-28
Nummers .6 en .7
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Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 28 november 1910.
Mededeelingen No 11014S van 24 september 1930: Met ingang van 1 October 1930 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Kollum vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk evenals de stations te Oudwoude en Westergeest voor den postdienst zal ressorteeren onder
het postkantoor te Buitenpost.

KOOG ZAANDIJK
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Koog Zaandijk ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 in juli 1900.
Nummer .6 op 19 maart 1904.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-07-00
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt in juli 1900.
1904-03-19
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 19 maart 1904.
19??
Nummer .7
In het stempelboek is geen afdruk van het bestellerstempel nummer .7 opgenomen en geen datum
van verstrekking vermeld.
Het postkantoor Koog Zaandijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .8 op 2 januari 1908.
Nummers .9 en .10 op 21 oktober 1913.
Nummers .11 en .12 op 25 maart 1920.
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1908-01-02
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 2 januari 1908.
1910-03-31
Nummer .6

Op 31 maart 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 19 maart 1904.
1911-01-11
Nummer .8

Op 11 januari 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 2 januari 1908. Dit stempel werd vernieuwd in oktober 1926.
1913-10-21
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 21 oktober 1913.
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1920-03-25
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 25 maart 1920.
1923-06-07
Nummer .7

Op 7 juni 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt tussen maart 1904 en januari 1908.
1924-10-21
Nummer .6

Op 21 oktober 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 31 maart 1910.
1926-10-27
Nummer .8

Op 27 oktober 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 11 januari 1911.

KRABBENDIJKE
Provincie Zeeland
Met ingang van 1 februari 1900 is het hulppostkantoor te Krabbendijke opgeheven en vervangen door
een postkantoor.
In het stempelboek zijn geen afdrukken opgenomen van de bestellerstempels nummer .1, .2 en .3.
Een aantekening wanneer deze stempels zijn verstrekt is eveneens niet aangebracht.
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Het postkantoor Krabbendijke ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3
Nummer .4 op 8 januari 1914.
Nummer .5 op 7 juli 1914.
Nummer .6 op 30 september 1914.
19??
Nummers .1 tot en met .3
X
1914-01-08
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 8 januari 1914.
1914-07-07
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 7 juli 1914.
1914-09-30
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 30 september 1914.
1920-02-11
Nummers .2 en .3
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Op 11 februari 1920 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .2 en .3
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt in 1900 of 1901.
1923-04-20
Nummer .1

Op 20 april 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in 1900 of 1901.

KRALINGSCHE VEER
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Kralingsche Veer ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 27 februari 1913.
Nummer .3 op 6 februari 1914.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 juli 1930.
1913-02-27
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 27 februari 1913. De stempels
werden terugontvangen op 17 juli 1930 nadat ze op 1 juli 1930 buiten gebruik waren gesteld.
1914-02-06
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 6 februari 1914. Het stempel werd terugontvangen op 17 juli
1930 nadat het stempel op 1 juli 1930 buiten gebruik was gesteld.
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Mededeelingen No 7380S van 18 juni 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Kralingscheveer wordt met ingang van 1 Juli 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk, evenals het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Krimpen aan den
IJssel voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Rotterdam.

KRIMPEN AAN DE LEK
Provincie Zuid-Holland
Met ingang van 16 mei 1906 werd het hulppostkantoor Krimpen aan de Lek bevorderd tot post- en
telegraafkantoor.
Het postkantoor Krimpen aan de Lek ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 29 augustus 1912.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 september 1927.
1912-08-29
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
Stempel nummer .3 werd vervangen op 27 mei 1920. De stempels met de nummers .1 en .2 werden
terugontvangen op 19 september 1927 nadat ze op 1 september 1927 buiten gebruik waren gesteld.
1920-05-27
Nummer .3

Bestellerstempel nummer .3 werd toegezonden op 27 mei 1920 ter vervanging van het stempel dat op
29 augustus 1912 was verstrekt. Het stempel werd terugontvangen op 19 september 1927 nadat het
op 1 september 1927 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 6074S van 17 augustus 1927: Met ingang van 1 September 1927 wordt het
post- en telegraafkantoor te Krimpen a/d Lek vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk voor de drie diensten zal ressorteeren onder Rotterdam.
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KROMMENIE
Provincie Noord-Holland
Met ingang van 1 maart 1894 werd het hulppostkantoor Krommenie bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Krommenie ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juli 1900.
Nummer .4 op 7 april 1905.
1900-07-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in juli 1900.
1905-04-07
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 7 april 1905.
Het postkantoor Krommenie ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 13 juni 1913.
Nummer .6 op 26 maart 1927.
1910-11-28
Nummer .2

Op 28 november 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt in juli 1900.
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1911-01-11
Nummer .4

Op 11 januari 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 7 april 1905.
1913-06-13
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 13 juni 1913.
1914-04-22
Nummers .1 en .4

Op 22 april 1914 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .4 toegezonden
ter vervanging van de stempels verstrekt op in juli 1900 (oud model nummer .1) en 11 januari 1911
(nieuw model nummer .4).
1927-03-26
Nummers .3 en .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 26 maart 1927. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt in
juli 1900.
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