Het stempel gecombineerd NIETIG en AFGESCHREVEN
Samengesteld door Cees Janssen, Nederlandse Academie voor Filatelie

Inleiding
Bij grotere postkantoren bestond in het begin van de twintigste eeuw steeds meer de behoefte om de
uitvoering van het tot dan toe geldende voorschrift om oninbaar port, waarvoor een of meer portzegels
waren geplakt, te vereenvoudigen. Voorschrift was, dat de betreffende portzegel of portzegels moesten worden voorzien van een kruis in inkt aangebracht met daarnaast het woord NIETIG. Tevens
moest daarnaast nog een stempelafdruk worden aangebracht van het stempel AFGESCHREVEN.

De directeuren van de postkantoren ’s-Gravenhage en Amsterdam namen het initiatief door modellen
te ontwikkelen voor een stempel waarbij in één handeling met één stempel zowel het kruis, het woord
NIETIG en het woord AFGESCHREVEN op de portzegel of postzegels kon worden afgedrukt.

Het model van het postkantoor ’s-Gravenhage werd in 1908 vervaardigd, dat van Amsterdam in 1911.
Deze modellen dienden tot het ontwerp van het definitieve stempel. Voor uitgebreide informatie over
het gebruik van het stempel NIETIG in combinatie met AFGESCHREVEN TE wordt verwezen naar het
artikel De stempels “Nietig” en “Nietig/Afgeschreven te met kantoornaam” van de heer G. Holstege (in
samenwerking met de heer L. Goldhoorn), gepubliceerd in Filatelie Informatief van december 1991, de
pagina’s 5522-1 tot en met 5522-20 en het artikel “Nietig afgeschreven” op eigen wijze, pagina’s 55231 tot en met 5523-25.

Het combinatiestempel NIETIG en AFGESCHREVEN TE
Het combinatiestempel NIETIG en AFGESCHREVEN TE werd aan een aantal postkantoren verstrekt
tussen eind februari en begin maart 1913. Bij de afdrukken van dit stempel in de stempelboeken is in
vele gevallen geen verstrekkingsdatum vermeld.

Het stempel NIETIG werd verstrekt aan het postkantoor Amsterdam op 17 juni 1912.
Dit is het enige stempel dat in deze uitvoering is aangemaakt.

1

De volgende postkantoren ontvingen in 1913 het stempel: Amsterdam, Arnhem, ’s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Utrecht. Naar het postkantoor Tilburg werd in 1915 nog een stempel
gezonden en in 1916 naar het postkantoor Roermond. De verstrekking van de stempels ging door tot
23 april 1970. Dat was een stempel ten behoeve van het postkantoor te Roden.

Het postkantoor te Amsterdam ontving een proefstempel met de term NIETIG.

AMSTERDAM
Provincie Noord-Holland
NAPR 0001
1912-06-17

Na dit proefstempel, verstrekt op 17 juni 1912, werden aan het postkantoor te Amsterdam vanaf januari 1913 uitsluitend stempels verstrekt met de benaming NIETIG AFGESCHREVEN TE AMSTERDAM.

Buiten gebruikstelling portzegels
Op 1 augustus 1966 werden de portzegels in Nederland buiten gebruik gesteld. In de plaatst daarvan
werd veelal gebruik gemaakt van frankeermachines met een afdruk in blauwe inkt. Gebruik werd gemaakt van frankeermachines van het merk Postalia (PR).

Bijpostkantoren
De tot het ressort van de postkantoren behorende bijpostkantoren waaraan een afdeling postbestelling en een afdeling bestelling pakketpost waren toegevoegd, beschikten in vele gevallen eveneens
over een stempel NIETIG AFGESCHREVEN TE.

Hulppostkantoren met volledige dienstuitvoering
De zelfstandige hulppostkantoren (die derhalve niet behoorden tot een ressort van een hoofdpostkantoor) met volledige dienstuitvoering beschikten meestal eveneens over een stempel NIETIG AFGESCHREVEN TE.

Postkantoor Den Helder
Van het postkantoor DEN HELDER en HELDER zijn afdrukken bekend van het stempel NIETIG AFGESCHREVEN TE doch deze zijn niet afgedrukt op de stempelkaarten en derhalve (nog) niet opgenomen in de inventarisatie.
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Postkantoren
AALTEN
Provincie Gelderland
NAPK 0001
1962-03-10

Het stempel werd goedgekeurd op 10 maart 1962 en daarna verstrekt. Het stempel diende ter vervanging van het in 1882 verstrekte ovale stempel AFGESCHREVEN.

ALBLASSERDAM
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0002
1963-09-23

Het stempel werd goedgekeurd op 23 september 1963 en daarna verstrekt. Het stempel diende ter vervanging van het in 1879 verstrekte ovale stempel AFGESCHREVEN.
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ALKMAAR
Provincie Noord-Holland
NAPK 0003A
1931-10-13

Type I

Het stempel werd toegezonden op 13 oktober 1931. De letters van de kantoornaam hebben grotere
spaties. Het stempel diende ter vervanging van het in 1909 verstrekte ovale stempel AFGESCHREVEN.
Op 15 februari 1965 werd het stempel afgekeurd wegens slijtage en een nieuw stempel werd besteld.
ALKMAAR
NAPK 0003B
1965-04-22

Type II

Het nieuwe stempel werd goedgekeurd op 22 april 1965 en daarna verstrekt ter vervanging van het
versleten stempel uit 1931. De letters van de kantoornaam hebben kleinere spaties.

ALMELO
Provincie Overijssel
NAPK 0004A Type I
1938-03-01

Het stempel werd twee maal afgedrukt. Waarschijnlijk was de verstrekkingsdatum op 1 maart 1938.
De letters van de kantoornaam hebben grotere spaties. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
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ALMELO
NAPK 0004B
1961-10-23

Type II

Het stempel werd goedgekeurd op 23 oktober 1961 en daarna verstrekt. De letters van de kantoornaam hebben kleinere spaties.

AMERSFOORT
Provincie Utrecht
NAPK 0005A
1925-00-00

Type I

Het stempel werd verstrekt in 1925 doch de verstrekkingsdatum is niet meer te lezen.
De letters van de kantoornaam zijn breed.
Het stempel werd op 15 januari 1965 afgekeurd waarna een nieuw stempel werd besteld.
AMERSFOORT
NAPK 0005B
1965-04-06

Type II

Het stempel werd verstrekt op 6 april 1965. De letters van de kantoornaam zijn smal.
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AMSTELVEEN
Provincie Noord-Holland
NAPK 0006
1922-08-16

Op 16 augustus 1922 werd het hulppostkantoor te Amstelveen bevorderd tot postkantoor.
Het stempel werd op 14 augustus 1922 toegezonden en op 16 augustus 1922 in gebruik genomen.

AMSTERDAM
Provincie Noord-Holland
NAPK 0007A
1913-01-08

Type I

Op 8 januari 1913 werd het eerste stempel verstrekt, gevolgd door een stempel op 23 april 1947.
De letters van de kantoornaam zijn smal.
AMSTERDAM
NAPK 0007B
1958-07-22

Type II

Het stempel werd op 22 juli 1958 toegezonden. De letters van de kantoornaam zijn breed.
De laatste letter M van Amsterdam is onder de letter T gepositioneerd.
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AMSTERDAM
NAPK 0007C
1962-03-10

Type III

Het stempel werd goedgekeurd op 10 maart 1962 en daarna toegezonden.
De letters van de kantoornaam zijn breed.
De laatste letter M van Amsterdam is onder de letters TE gepositioneerd.
AMSTERDAM
NAPK 0007D
1967-07-00

Type IV

Het stempel werd op 22 juli 1958 toegezonden. De letters van de kantoornaam zijn breed.
De laatste letter M van Amsterdam is onder de letter T gepositioneerd.
De eerste letter A van Amsterdam is kleiner dan de overige letters.

APELDOORN
Provincie Gelderland
NAPK 0008
1950-03-23

Het stempel werd toegezonden op 23 maart 1950. Het versleten ovale stempel verstrekt in 1911 was
op 30 maart 1950 terug ontvangen.
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APPINGEDAM
Provincie Groningen
NAPK 0009
1951-01-12

Op 12 januari 1951 werd het stempel toegezonden. Het stempel verving het versleten ovale stempel
AFGESCHREVEN verstrekt in 1904.

ARNHEM
Provincie Gelderland
NAPK 0010A Type I
1913-01-08

Het stempel werd verstrekt op 8 januari 1913. Het verving het in 1882 verstrekte ovale stempel.
De letters van de kantoornaam zijn smal.
ARNHEM
NAPK 0010B
1947-11-05

Type II

Op 5 november 1947 werd het stempel toegezonden.
De letters van de kantoornaam zijn breed.
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ASSEN
Provincie Drenthe
NAPK 0011A
1935-10-31

Type I

Op 31 oktober 1935 werd het stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
Tussen de letters van de kantoornaam zijn grotere spaties aangebracht. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
ASSEN
NAPK 0011B
1961-04-19

Type II

Een nieuw stempel werd toegezonden op 19 april 1961.
Tussen de letters van de kantoornaam zijn kleinere spaties aangebracht.

AXEL
Provincie Zeeland
NAPK 0012
1964-02-24

Op 24 februari 1964 werd het stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
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BARENDRECHT
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0013
1963-01-08

Met ingang van 1 december 1962 was te Barendrecht een bijpostkantoor gevestigd met de benaming
Rotterdam-Barendrecht. Een stempel met die benaming werd niet aangemaakt. Een stempel werd op
8 januari 1963 goedgekeurd en daarna naar het bijpostkantoor gezonden.
Op 31 juli 1964 werd het bijpostkantoor te Barendrecht opgeheven en vervangen door een postkantoor. Het stempel is door zowel het bijpostkantoor als het postkantoor in gebruik geweest.

BARNEVELD
Provincie Gelderland
NAPK 0014
1953-02-07

Op 7 februari 1953 werd het stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
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BEEK (Lb.)
Provincie Limburg
NAPK 0015
1946-03-01

Het stempel op 1 maart 1946 verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
In het stempel werd de provincieverkorting Lb. opgenomen.

BEST
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0016
1965-05-20

Op 28 februari 1965 werd het hulppostkantoor te Best opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Het stempel werd toegezonden op 20 mei 1965.

BEVERWIJK
Provincie Noord-Holland
NAPK 0017
1931-08-17

Op 17 augustus 1931 werd het stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
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BOLSWARD
Provincie Friesland
NAPK 0018
1951-10-15

Het stempel op 15 oktober 1951 verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.

BOVENKARSPEL-GROOTEBROEK
Provincie Noord-Holland
NAPK 0019
1921-06-01

Met ingang van 1 Juni 1921 werd te Bovenkarspel-Grootebroek, onder opheffing van het tijdelijk bijtelegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Het stempel
werd toegezonden op 25 mei 1921 en op 1 juni 1921 in gebruik genomen.
Op 31 augustus 1952 werd het postkantoor Bovenkarspel-Grootebroek opgeheven en vervangen door
een hulppostkantoor. Het stempel moest worden teruggezonden en is vernietigd op 5 november 1954.

BOXMEER
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0020
1960-11-22

Op 22 november 1960 werd het stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
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BOXTEL
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0021
1936-09-18

Op 18 september 1936 werd het stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

BREDA
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0022A Type I
1924-04-05

Het stempel op 5 april 1924 toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De letters van de kantoornaam zijn kleiner en hebben bredere spaties.
BREDA
NAPK 0022B
1935-03-13

Type II

Op 13 maart 1935 werd een nieuw stempel verstrekt.
De letters van de kantoornaam zijn groter en hebben kleinere spaties.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
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BREUKELEN
Provincie Utrecht
NAPK 0023
1948-04-16

Het postkantoor te Breukelen was op 30 september 1930 opgeheven en omgezet in een hulppostkantoor, waarna het ovale stempel AFGESCHREVEN werd teruggezonden. Op 15 april 1948 werd het
hulppostkantoor weer bevorderd tot postkantoor. Een nieuw stempel werd op 9 april 1948 toegezonden en op 16 april 1948 in gebruik genomen.

BRUMMEN
Provincie Gelderland
NAPK 0024
1928-08-10

Het stempel op 10 augustus 1928 toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
Met ingang van 1 Juli 1932 werd het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Brummen opgeheven en
vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor.
Het stempel werd terugontvangen op 18 november 1932.

BUSSUM
Provincie Noord-Holland
NAPK 0025A Type I
1927-07-12

Het stempel op 12 juli 1922 verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De letters van de kantoornaam zijn kleiner en hebben grotere spaties.
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BUSSUM
NAPK 0025B

Type II

1956-10-29

Een nieuw stempel werd toegezonden op 29 oktober 1956.
De letters van de kantoornaam zijn groter.

CASTRICUM
Provincie Noord-Holland
NAPK 0026
1967-04-00

Met ingang van 1 januari 1967 werd te Castricum een postkantoor gevestigd.
Het stempel werd toegezonden in april 1967. De dag van verstrekking is niet vermeld.

COEVORDEN
Provincie Drenthe
NAPK 0027
1965-07-26

Het stempel op 26 juli 1965 verstrekt ter vervanging van het versleten, meer dan 100 jaar oude ovale
stempel.
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CULEMBORG
Provincie Utrecht
NAPK 0028
1935-07-13

De schrijfwijze CULENBORG werd in 1935 gewijzigd in CULEMBORG. Daarom moest het ovale
stempel AFGESCHREVEN met de oude benaming worden teruggezonden. Het nieuwe stempel werd
verstrekt op 13 juli 1935. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

DELDEN
Provincie Overijssel
NAPK 0029
1949-07-13

Met ingang van 1 april 1949 werd het hulppost- en telegraafkantoor te Delden vervangen door een
post- en telegraafkantoor. Op 1 oktober 1932 was het toenmalige postkantoor te Delden opgeheven
en vervangen door een hulppostkantoor waarna het ovale stempel AFGESCHREVEN was teruggezonden en vernietigd. Het nieuwe stempel werd op 13 juli 1949 in gebruik genomen.

DELFT
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0030
1952-09-01

Het stempel op 1 september 1952 verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.

16

DELFZIJL
Provincie Groningen
NAPK 0031
1926-02-02

Het postkantoor Delfzijl was opgericht in 1878 maar had, voor zover bekend, niet de beschikking over
een ovaal stempel AFGESCHREVEN. Het nieuwe stempel werd toegezonden op 2 februari 1926. De
afdruk in het stempelboek was kopstaand aangebracht.

DEN BURG (TEXEL)
Provincie Noord-Holland
NAPK 0032
1930-03-00

Het stempel in maart 1930 verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel. De dag van verstrekking werd niet vermeld. Het hoofdpostkantoor Den Burg (Texel) werd op 31 oktober 1950 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. Het stempel werd teruggezonden en vernietigd op 13
november 1950.

DEURNE
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0033
1957-03-27

Op 1 februari 1957 werd te Deurne een postkantoor gevestigd. Het voormalige postkantoor was op 1
oktober 1932 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor waarna het ovale stempel werd
teruggezonden. Het nieuwe stempel werd verstrekt op 27 maart 1957.
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DIEREN
Provincie Gelderland
NAPK 0034
1950-03-23

Het stempel op 23 maart 1950 verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.

DOESBURG
Provincie Gelderland
NAPK 0035
1967-08-08

Op 8 augustus 1967 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel
AFGESCHREVEN.

DOETINCHEM
Provincie Gelderland
NAPK 0036
1958-12-23

Het stempel op 23 december 1958 toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.
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DOKKUM
Provincie Friesland
NAPK 0037
1940-06-14

Op 14 juni 1940 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.

DONGEN
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0038
1960-09-21

Het stempel werd op 21 september 1960 toegezonden ter vervanging van het versleten ovale exemplaar. In afwijking van de andere stempels NIETIG AFGESCHREVEN TE is de kantoornaam niet gecentreerd in het stempel opgenomen doch links geplaatst.

DOORN
Provincie Utrecht
NAPK 0039
1962-06-07

Op 7 juli 1962 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
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DORDRECHT
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0040
1947-00-00

Na mei 1946, in 1947 of voor april 1948 werd een nieuw stempel toegezonden ter vervanging van het
versleten ovale stempel. Een datum van verstrekking is niet vermeld. De afdruk in het stempelboek
van het Museum voor Communicatie is aangebracht tussen de stempelafdrukken van mei 1946 en
april 1948.

DRACHTEN
Provincie Friesland
NAPK 0041
1959-07-24

Op 24 juli 1959 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel met
de benaming DRAGTEN.

ECHT
Provincie Limburg
NAPK 0042
1948-05-01

Met ingang van 1 mei 1948 werd te Echt het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor. Het stempel
werd toegezonden op 30 april 1948 en op 1 mei 1948 in gebruik genomen.
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EDE
Provincie Gelderland
NAPK 0043
1939-04-05

Het stempel werd op 5 april 1939 toegezonden ter vervanging van het versleten ovale exemplaar. De
tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

EIBERGEN
Provincie Gelderland
NAPK 0044
1958-06-11

Op 11 juni 1958 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.

EINDHOVEN
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0045A
1925-05-13

Type I

Ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN verstrekt in 1906 werd een nieuw
stempel toegezonden op 13 mei 1925. De kantoornaam beslaat de gelijke breedte als de woorden
AFGESCHREVEN TE. Brede spaties tussen de letters.
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EINDHOVEN
NAPK 0045B Type II
1960-03-12 en 1961-07-18

Een nieuw stempel werd toegezonden op 12 maart 1960. Verder een nieuw stempel op 18 juli 1961.
De twee stempels zijn identiek qua uitvoering. Smalle spaties tussen de letters.

ELST (Gld.)
Provincie Gelderland
NAPK 0046
1945-11-09

Op 9 november 1945 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN zonder verkorting van de provincienaam.

EMMEN
Provincie Drenthe
NAPK 0047
1955-06-20

Ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN verstrekt in 1891 werd een nieuw
stempel toegezonden op 20 juni 1955.

22

ENKHUIZEN
Provincie Noord-Holland
NAPK 0048
1922-10-17

Op 17 oktober 1922 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel
AFGESCHREVEN.

EPE
Provincie Gelderland
NAPK 0049
1967-03-00

Een nieuw stempel werd toegezonden in maart 1967. De dag van verstrekking is niet vermeld.

ERMELO (Gld.)
Provincie Gelderland
NAPK 0050
1952-10-02

De benaming van het Post en Telegraafkantoor te Ermelo-Veldwijk werd op 1 augustus 1952 gewijzigd in Ermelo-(Gld). Een nieuw stempel werd toegezonden op 2 oktober 1952.

23

ERMELO-VELDWIJK
Provincie Gelderland
NAPK 0051
1923-01-01

Op 1 januari 1923 werd, met gelijktijdige opheffing van het hulppost-, -telegraaf- en telefoonkantoor
Ermelo, het hulppostkantoor Veldwijk en het hulptelegraafkantoor Veldwijk, in de gemeente Ermelo
een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, genaamd Ermelo-Veldwijk. Het stempel werd op 28
december 1922 toegezonden en op 1 januari 1923 in gebruik genomen. De naam van het Post en
Telegraafkantoor te Ermelo-Veldwijk werd op 1 augustus 1952 gewijzigd in Ermelo-(Gld).

ETTEN (N.B.)
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0052
1965-07-26

Met ingang van 1 december 1964 is het hulppostkantoor te Etten in de provincie Noord-Brabant omgezet in een hoofdpostkantoor. Het stempel werd toegezonden op 26 juli 1965.

FRANEKER
Provincie Friesland
NAPK 0053
1967-03-01

Op 1 maart 1967 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel
AFGESCHREVEN uit 1870.
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GELDROP
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0054
1961-01-24

Ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN verstrekt in 1877 werd een nieuw
stempel toegezonden op 24 januari 1961.

GEMERT
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0055
1959-10-08

Het bijpostkantoor te Gemert is op 30 juni 1929 opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor.
Daarbij werd het stempel AFGESCHREVEN uit 1879 overgenomen door het postkantoor. Een nieuw
stempel werd verstrekt op 8 oktober 1959.
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GENNEP
Provincie Limburg
NAPK 056A
1940-07-05

Op 5 juli 1940 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
GENNEP
NAPK 0056B
1945-11-09

Door oorlogshandelingen was het stempel van 1940 verloren gegaan. Een nieuw stempel werd besteld en verstrekt op 9 november 1945. Dit stempel was vrijwel identiek aan het stempel van 1940.

GOES
Provincie Zeeland
NAPK 0057
1965-01-01

Ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN verstrekt in 1873 werd een nieuw
stempel toegezonden op 1 januari 1965. Reeds op 9 november 1967 werd een nieuw stempel besteld
dat op 30 januari 1968 werd toegezonden. De stempels waren identiek.
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GOOR
Provincie Overijssel
NAPK 0058
1950-11-04

Op 4 november 1950 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN.

GORINCHEM
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0059
1961-01-05

Ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN verstrekt in 1900 werd een nieuw
stempel toegezonden op 5 januari 1961.

GOUDA
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0060
1953-08-04

Op 4 augustus 1953 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel
AFGESCHREVEN in gebruik genomen in 1870.
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’s-GRAVENHAGE
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0061A
1913-01-08

Type I

Het stempel AFGESCHREVEN, verstrekt in 1889, was versleten en werd op 8 januari 1913 vervangen
door een nieuw stempel. Op 24 mei 1921 werd wederom een nieuw stempel toegezonden. Het stempel van 1913 werd afgekeurd, terugontvangen en op 5 juni 1925 vernietigd. Tussen de letters ’s en G
van ’sGRAVENHAGE is géén koppelteken aangebracht.

’sGRAVENHAGE
NAPK 0061B
1925-06-01

Type II

Een nieuw stempel werd verstrekt ter vervanging van het stempel uit 1913. Afwijkend van de andere
stempels zijn de benen van het kruis in het linker blok doorgetrokken tot in de hoeken. Tussen de
letters ’s en G van ’sGRAVENHAGE is géén koppelteken aangebracht.
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’sGRAVENHAGE
NAPK 0061C
1947-09-03

Type I

De afdruk van het stempel NIETIG AFGESCHREVEN TE ’sGRAVENHAGE van 3 september 1947 is
aangebracht op de stempelkaart van het bijpostkantoor Prins Hendrikplein. Door een slechte fotokopie
van de stempelkaart, waarvan het origineel niet meer is op te leveren, is de afdruk vervormd.
’sGRAVENHAGE
NAPK 0061D
1950-08-04

Type III

De afdruk van het stempel is aangebracht op de stempelkaart van het hoofdpostkantoor aan de Rijswijkseweg te ’s-Gravenhage. Het stempel werd toegezonden op 4 augustus 1950. De letters van de
kantoornaam wijken af van die in de stempels van 1913 en 1925, vooral het teken ’ voor de letter s is
groter.

’s-GRAVENHAGE
NAPK 0061E
1955-07-25

Type IV

Het stempel werd verstrekt op 25 juli 1955. Tussen de letters ’s en G van ’s-GRAVENHAGE is een
koppelteken aangebracht.
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’s-GRAVENZANDE
Provincie Zuid-Holland
AFPK 0062
1930-02-24

Op 10 januari 1878 was het stempel AFGESCHREVEN met de benaming ’sGRAVESANDE in gebruik
genomen. Dit stempel werd op 24 februari 1930 vervangen door een nieuw stempel met de benaming
’sGRAVENZANDE, zonder koppelteken tussen de letters ’s en G.

GROESBEEK
Provincie Gelderland
AFPK 0063
1966-06-18

Op 29 april 1909 werd een stempel AFGESCHREVEN verstrekt. Met ingang van 16 april 1924 werd
het postkantoor te Groesbeek vervangen door een hulppostkantoor. Het stempel AFGESCHREVEN
werd teruggezonden op 21 mei 1924. Op 1 maart 1966 werd het hulppostkantoor te Groesbeek opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor. Een nieuw stempel werd toegezonden op 18 juni
1966. Het is niet duidelijk of de stempelafdruk naast het dubbele kantoornaamstempel van 11 augustus 1947 ook op die datum of eerder werd verstrekt.

GRONINGEN
Provincie Groningen
NAPK 0064A
1913-01-08

Type I

Het stempel werd op 8 januari 1913 toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.
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GRONINGEN
NAPK 0064B
1959-06-24

Type II

Op 24 juni 1959 werden twee stempels verstrekt. De afdrukken zijn aangebracht op de stempelkaart
van het expeditiekantoor Groningen-Station. De letters van de kantoornaam hebben iets grotere spaties dan de letters in het stempel van 1913.

HAAKSBERGEN
Provincie Overijssel
NAPK 0065
1963-04-17

Met ingang van 1 juli 1938 werd het postkantoor te Haaksbergen vervangen door een ongeclassificeerd hulppostkantoor. Het ovale stempel AFGESCHREVEN werd daarna teruggezonden.
Het hulppostkantoor werd in april 1963 bevorderd tot hoofdpostkantoor. Het stempel werd verstrekt op
17 april 1963.

HAARLEM
Provincie Noord-Holland
NAPK 0066A
1913-01-08

Type I

Het stempel werd toegezonden op 8 januari 1913 ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De letters van de kantoornaam zijn smaller.
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HAARLEM
NAPK 0066B
1966-12-01

Type II

Op 1 december 1966 werd een nieuw stempel verstrekt. De letters in de kantoornaam zijn breder.

HARDENBERG
Provincie Overijssel
NAPK 0067
1964-10-27

Het stempel werd op 27 oktober 1964 toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.

HARDERWIJK
Provincie Gelderland
NAPK 0068
1930-04-24

Ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN verstrekt in 1909 werd een nieuw
stempel toegezonden op 24 april 1930.
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HAREN (Gn.)
NAPK 0069
1937-07-16

Het hulppostkantoor te Haren in de provincie Groningen werd op 16 juli 1937 bevorderd tot hoofdpostkantoor. Een stempel werd toegezonden op 7 juli 1937 en op 16 juli 1937 in gebruik genomen.
De tweede afdruk van het stempel is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

HARLINGEN
Provincie Friesland
NAPK 0070
1956-05-05

Het stempel werd op 5 mei 1956 toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.

HATTEM
Provincie Gelderland
AFPK 0071
1949-11-14

Met ingang van 1 april 1938 was het postkantoor te Hattem vervangen door een zelfstandig hulppostkantoor. Het oude ovale stempel AFGESCHREVEN was teruggezonden en vernietigd. In november
1947 werd het hulppostkantoor omgezet in een postkantoor. Een nieuw stempel werd verstrekt op 14
november 1949.
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HEERENVEEN
Provincie Friesland
NAPK 0072A
1949-04-08

Type I

Het stempel werd toegezonden op 8 april 1949 ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De horizontale balkjes in de letters H en E van de kantoornaam zijn hoger aangebracht dan in het
stempel van 1967.
HEERENVEEN
NAPK 0072B
1967-10-25

Type II

Een nieuw stempel werd verstrekt op 25 oktober 1967. De horizontale balkjes in de letters H en E van
de kantoornaam zijn in het midden van de letters aangebracht.

HEERLEN
Provincie Limburg
NAPK 0073
1947-04-23

Op 23 april 1947 werd een stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.
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HELLEVOETSLUIS
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0074
1968-12-23

Het stempel werd toegezonden op 23 december 1968 ter vervanging van het versleten ovale stempel
verstrekt in maart 1902.

HELMOND
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0075
1938-12-09

Ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN verstrekt in december 1887 werd
een nieuw stempel toegezonden op 9 december 1938.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

HENGELO (Ov.)
Provincie Overijssel
NAPK 0076
1962-00-00

In 1962 werd een stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.
Een datum en maand van verstrekking is niet vermeld op de stempelkaart van het postkantoor.
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’s-HERTOGENBOSCH
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0077A
1934-05-17

Type I

Op 17 mei 1934 werd een stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
Het leesteken apostrof is boven de letter S aangebracht als verkorting voor DES.
In augustus 1959 werd het stempel terugontvangen bij de Hoofddirectie Post te ’s-Gravenhage.

’s-HERTOGENBOSCH
NAPK 0077B
1958-12-23

Type II

Een nieuw stempel werd verstrekt op 23 december 1958.
Het leesteken apostrof is linksboven naast de grote letter S aangebracht.

’s-HERTOGENBOSCH
NAPK 0077C
1960-02-26

Type III

Waarschijnlijk ter aanvulling werd op 26 februari 1960 een stempel verstrekt.
Het leesteken apostrof is boven de kleinere letter S aangebracht.

36

HEUSDEN
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0078
1956-04-06

Ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN verstrekt in december 1907 werd
een nieuw stempel toegezonden op 6 april 1956.

HILVERSUM
Provincie Noord-Holland
NAPK 0079A
1931-07-15

Type I

Het stempel AFGESCHREVEN van december 1909 was in 1931 afgekeurd en vernietigd. Op 15 juli
1931 werd een nieuw stempel toegezonden. De letter H van HILVERSUM is gelijnd vóór de letter A.
HILVERSUM
NAPK 0079B Type II
1966-07-20 en 1966-07-27

Twee stempels werden verstrekt waarvan één op 20 juli 1966 voor de afdeling Pakketpost en één op
27 juni 1966 voor de afdeling Porten. De letter H van HILVERSUM is gelijnd na de letter A.
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HOEK VAN HOLLAND
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0080
1953-12-11

Het stempel werd goedgekeurd op 11 december 1953 en daarna verstrekt ter vervanging van het
versleten ovale stempel van februari 1906. Op 31 december 1964 werd het postkantoor Hoek van
Holland opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. Het stempel werd niet teruggezonden.

HOENSBROEK
Provincie Limburg
NAPK 0081
1968-12-02

De stempelkaart van het postkantoor Hoensbroek is waarschijnlijk verloren gegaan waardoor geen
afbeelding van een afdruk kan worden getoond. De benaming van het postkantoor HoensbroekTreebeek werd met ingang van 2 december 1968 gewijzigd in Hoensbroek. Het stempel werd op 17
oktober 1968 verstrekt en waarschijnlijk op 2 december 1968 in gebruik genomen.

HOENSBROEK TREEBEEK
Provincie Limburg
NAPK 0082
1939-03-00

Met ingang van 1 april 1924 was de benaming van het postkantoor Hoensbroek Staatsmijn Emma
gewijzigd in Treebeek. Deze benaming werd wederom gewijzigd in maart 1939 in Hoensbroek Treebeek. Het stempel werd toegezonden in maart 1939.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
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HOOGEVEEN
Provincie Drenthe
NAPK 0083
1954-01-08

Ter vervanging van het versleten ovale stempel AFGESCHREVEN verstrekt in mei 1865 werd een
nieuw stempel toegezonden op 8 januari 1954.

HOORN
Provincie Noord-Holland
NAPK 0084
1950-08-04

Op 4 augustus 1950 werd een stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.

HORST
Provincie Limburg
NAPK 0085
1947-05-27

Ter vervanging van het versleten ovale stempel werd op 27 mei 1947 een stempel toegezonden.
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HUIZEN
Provincie Noord-Holland
NAPK 0086
1937-05-01

Op 30 april 1937 was het hulppostkantoor te Huizen opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Het stempel werd verstrekt op 29 april 1937 en op 1 mei 1937 in gebruik genomen.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

HULST
Provincie Zeeland
NAPK 0087
1929-12-01

Op 1 december 1929 werd een stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel
AFGESCHREVEN van juli 1867.

IJMUIDEN
Provincie Noord-Holland
NAPK 0088
1961-03-29

Ter vervanging van het versleten ovale stempel werd op 29 maart 1961 een stempel toegezonden.
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KAATSHEUVEL
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0089
1966-00-00

Op de stempelkaart van het postkantoor Kaatsheuvel is bij de afdruk van het stempel geen datum van
verstrekking vermeld. Het stempel werd waarschijnlijk in 1966 verstrekt.

KAMPEN
Provincie Overijssel
NAPK 0090
1953-04-16

Op 16 april 1953 werd een stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.

KATWIJK AAN ZEE
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0091
1949-10-20

Ter vervanging van het versleten ovale stempel werd op 20 april 1949 een stempel toegezonden.
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KERKRADE
Provincie Limburg
NAPK 0092
1935-01-10

Op 10 januari 1935 werd een stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel
AFGESCHREVEN van oktober 1897.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

LEERDAM
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0093
1966-09-16

Het stempel werd verstrekt op 16 september 1966 ter vervanging van het versleten ovale stempel.

LEEUWARDEN
Provincie Friesland
NAPK 0094A
1921-05-12

Type I

Ter vervanging van het versleten ovale stempel werd op 12 mei 1929 een stempel toegezonden.
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LEEUWARDEN
NAPK 0094B
1927-10-15

Type I

Waarschijnlijk ter aanvulling werd op 15 oktober 1927 een stempel verstrekt in gelijke uitvoering als
het stempel van 1921. De stand van de letters van NIETIG en AFGESCHREVEN is verschillend met
die in het stempel van 1964.
LEEUWARDEN
NAPK 0094C
1964-10-28

Type II

Het stempel werd toegezonden op 28 oktober 1964. De stand van de letters van NIETIG en AFGESCHREVEN is verschillend met die in het stempel van 1921.

LEIDEN
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0095A Type I
1928-05-16

Op 16 mei 1928 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt. De stand van de letters van NIETIG
en AFGESCHREVEN is verschillend met die in het stempel van 1949.
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LEIDEN
NAPK 0095B
1949-08-26

Type II

Een nieuw stempel werd toegezonden op 26 augustus 1949. De stand van de letters van NIETIG en
AFGESCHREVEN is verschillend met die in het stempel van 1928.

LISSE
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0096
1929-11-14

Op 14 november 1929 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.

LOCHEM
Provincie Gelderland
NAPK 0097
1966-12-01

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van november 1878 werd op 1 december 1966 een
stempel toegezonden.
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LUNTEREN
Provincie Gelderland
NAPK 0098
1964-07-01

Met ingang van 30 juni 1964 was het hulppostkantoor te Lunteren opgeheven en vervangen door een
hoofdpostkantoor. Op de stempelkaart van het postkantoor Lunteren is geen datum van verstrekking
vermeld bij de afdruk van het stempel. Het stempel werd, naar mag worden aangenomen, op 1 juli
1964 in gebruik genomen.

MAASSLUIS
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0099
1934-03-21

Op 21 maart 1934 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

MAASTRICHT
Provincie Limburg
NAPK 0100A
1951-09-04

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van juni 1909 werd op 4 september 1951 een stempel
toegezonden. Het rechthoekige stempel van oktober 1917 was nog in gebruik. Helaas is de afdruk op
de stempelkaart van het postkantoor Maastricht zeer onduidelijk zodat onderscheid met het stempel
verstrekt in 1966 moeilijk is.
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MAASTRICHT
NAPK 0100B
1966-06-18

Een nieuw stempel werd verstrekt op 18 juni 1966. Het is niet duidelijk of dit stempel het exemplaar
van 1951 verving of als extra werd toegezonden.

MEERSSEN
Provincie Limburg
NAPK 0101
1940-11-01

Het postkantoor te Meerssen werd met ingang van 1 maart 1930 vervangen door een hulppostkantoor
behorende tot het ressort van het postkantoor te Maastricht. Het ovale stempel werd teruggezonden.
De stempelkaart van het hulppostkantoor MEERSSEN is waarschijnlijk verloren gegaan waardoor
geen afbeelding van een afdruk kan worden getoond. Met ingang van 1 November 1940 werden de
hulppostkantoren te Bennekom, Delden, Heerde, Landsmeer, Meerssen, Oude Pekela, Rhenen, IJsselmonde en Zoetermeer vervangen door ongeclassificeerde hulppostkantoren. Deze hulppostkantoren hadden dezelfde dienstuitvoering als de hoofdpostkantoren, dus met een afdeling postbestelling
en een afdeling bestelling pakketpost. Het stempel werd op 1 november 1940 in gebruik genomen.

MEPPEL
Provincie Drenthe
NAPK 0102
1934-11-28

Op 28 november 1934 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
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MIDDELBURG
Provincie Zeeland
NAPK 0103
1929-11-14

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van maart 1897 werd op 14 november 1929 een
nieuw stempel toegezonden.

MIDDELHARNIS
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0104
1956-08-00

In augustus 1956 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.

MIJDRECHT
Provincie Utrecht
NAPK 0105
1948-12-01

Op 30 november 1948 werd het hulppostkantoor te Mijdrecht opgeheven en vervangen door een
postkantoor. Een stempel werd toegezonden op 1 december 1948. Het postkantoor werd op 1 december 1953 omgezet in een hulppostkantoor en het stempel werd op 20 januari 1954 teruggezonden
naar ’s-Gravenhage.
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MONSTER
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0106
1963-04-17

Met ingang van 1 augustus 1947 was te Monster een postkantoor gevestigd. Zeven jaar eerder, op 1
april 1940, werd het toenmalige postkantoor omgezet in een ongeclassificeerd hulppostkantoor met
gelijke uitvoering van de dienst als een postkantoor, dus met een afdeling bestelling briefpost en een
afdeling bestelling pakketpost. Het ovale stempel AFGESCHREVEN bleef in gebruik. Op 17 april 1963
werd een nieuw stempel toegezonden, ter vervanging van het versleten ovale stempel.

NAALDWIJK
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0107
1940-04-01

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van januari 1884 werd op 1 april 1940 een nieuw
stempel toegezonden.

NEDER HARDINXVELD
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0108
1966-12-28

Met ingang van 1 november 1939 was te Neder-Hardinxveld het hoofdpostkantoor opgeheven en een
ongeclassificeerd hulppostkantoor gevestigd. Het ovale stempel AFGESCHREVEN bleef in gebruik.
Op 28 december 1966 werd een nieuw stempel toegezonden, ter vervanging van het versleten ovale
stempel.
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NEEDE
Provincie Gelderland
NAPK 0109
1965-07-26

Op 31 mei 1965 was het hulppostkantoor te Neede opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Het stempel werd verstrekt op 26 juli 1965.

NIJMEGEN
Provincie Gelderland
NAPK 0110A
1936-03-30

Type I

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van januari 1901 werd op 30 maart 1936 een nieuw
stempel toegezonden. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
De laatste letter N van NIJMEGEN staat recht onder de letter T van TE.
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NIJMEGEN
NAPK 0110B
1968-11-07

Type II

Een nieuw stempel werd toegezonden op 7 november 1968.
De laatste letter N van NIJMEGEN staat recht onder de spatie tussen de letter N van AFGESCHREVEN en de letter T van TE.

NIJVERDAL
Provincie Overijssel
NAPK 0111
1948-07-03

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van april 1903 werd op 3 juli 1948 een nieuw stempel
toegezonden.

NUNSPEET
Provincie Gelderland
NAPK 0112
1950-09-25

Op 25 september 1950 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
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OLDENZAAL
Provincie Overijssel
NAPK 0113
1930-12-29

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van november 1904 werd op 29 december 1930 een
nieuw stempel toegezonden.

OMMEN
Provincie Overijssel
NAPK 0114
1964-06-17

Een nieuw stempel ter vervanging van het versleten ovale stempel van november 1881 werd goedgekeurd op 15 juni 1964 en toegezonden op 17 juni 1964.

OOSTERBEEK
Provincie Gelderland
NAPK 0115A Type I
1936-11-17

Op 17 november 1936 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
De letter K van OOSTERBEEK staat recht onder de letter T van TE.
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OOSTERBEEK
NAPK 0115B
1947-04-23

Type II

Een nieuw stempel werd toegezonden op 23 april 1947. Het is mogelijk, dat het stempel van november 1936 door oorlogshandelingen in september 1944, waarbij het postkantoor ernstig werd beschadigd, verloren is gegaan. De letter K van OOSTERBEEK staat recht onder de spatie tussen de letter N
van AFGESCHREVEN en de letter T van TE.

OOSTERHOUT (N.B.)
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0116
1952-03-09

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van mei 1879 werd op 9 maart 1952 een nieuw stempel toegezonden.

OSS
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0117
1965/1966

Een stempel NIETIG werd verstrekt tussen augustus 1965 en september 1966. Bij de afdruk op de
stempelkaart van het postkantoor Oss is geen datum van verstrekking vermeld.
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OUD-BEIJERLAND
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0118
1968-08-22

Een nieuw stempel ter vervanging van het versleten ovale stempel uit 1845 of 1846 werd toegezonden op 22 augustus 1968.

OUDEWATER
Provincie Utrecht
NAPK 0119
1925-01-03

Op 3 januari 1925 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.

OVERSCHIE
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0120
1949-05-10

De stempelkaart van het (hulp)postkantoor Overschie is niet meer op te leveren, zodat geen afbeelding van de afdruk kan worden getoond. Het stempel werd op 10 mei 1949 verstrekt.
Het hulppostkantoor te Overschie is opgeheven in september 1952 en vervangen door een bijpostkantoor van Rotterdam met de benaming ROTTERDAM-OVERSCHIE. Het stempel is in september 1954
teruggezonden.
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PUTTEN (Gld.)
Provincie Gelderland
NAPK 0121
1944-01-14

Met ingang van 15 januari 1944 is het hulppostkantoor te Putten (provincie Gelderland) opgeheven en
vervangen door een hoofdpostkantoor. Het stempel werd verstrekt op 14 januari 1944 en op 15 januari 1944 in gebruik genomen.

RAALTE
Provincie Overijssel
NAPK 0122
1963-09-23

Met ingang van 1 april 1937 werd het postkantoor te Raalte vervangen door een zelfstandig hulppostkantoor. Het hulppostkantoor had een afdeling postbestelling en een afdeling bestelling pakketpost.
Op 23 september 1963 werd een stempel toegezonden.

RIJSSEN
Provincie Overijssel
NAPK 0123
1963-01-07

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van oktober 1872 werd op 7 januari 1963 een nieuw
stempel toegezonden.
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RODEN
Provincie Drenthe
NAPK 0124
1970-05-01

Op 30 april 1970 werd het hulppostkantoor te Roden opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor. Het stempel werd verstrekt op 23 april 1970 en op 1 mei 1970 in gebruik genomen.

ROERMOND
Provincie Limburg
NAPK 0125
1916-01-07

Op 7 januari 1916 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.

ROOSENDAAL
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0126
1949-12-30

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van augustus 1905 werd op 30 december 1949 een
nieuw stempel toegezonden.
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ROTTERDAM
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0127
1913-01-08

Op 8 januari 1913 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel.

SCHAGEN
Provincie Noord-Holland
NAPK 0128
1935-07-13

Een nieuw stempel werd toegezonden op 13 juli 1935 ter vervanging van het versleten ovale stempel.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

SCHIEDAM
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0129A
1956-03-02

Type I

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van maart 1904 werd op 2 maart 1956 een nieuw
stempel toegezonden. De letter M van SCHIEDAM is gecentreerd onder de letter T van TE.

56

SCHIEDAM
NAPK 129B
1966-03-00

Type II

Het stempel was besteld op 18 maart 1966 en na ontvangst toegezonden. De verstrekkingsdatum is
niet vermeld. De letter M van SCHIEDAM is niet gecentreerd onder de letter T van TE.

SCHIJNDEL
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0130
1923-11-26

Op 1 Maart 1915 werd het hulppostkantoor te Schijndel vervangen door een postkantoor. Het postkantoor beschikte niet over een stempel AFGESCHREVEN. Een stempel NIETIG AFGESCHREVEN
TE werd besteld in oktober 1923 en toegezonden op 26 november 1923. Met ingang van 1 mei 1938
werd het postkantoor te Schijndel vervangen door een ongeclassificeerd hulppostkantoor.

SCHOONHOVEN
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0131
1960-09-20

Een nieuw stempel werd toegezonden op 20 september 1960 ter vervanging van het versleten ovale
stempel.
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SINT OEDENRODE
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0132
1947-08-01

Op 1 Januari 1924 werd het postkantoor te St. Oedenrode vervangen door een hulppostkantoor. Het
stempel AFGESCHREVEN werd toen teruggezonden. Met ingang van 1 augustus 1947 werd het
hulppostkantoor omgezet in een hoofdpostkantoor. Het nieuwe stempel werd verstrekt op 25 juli 1947
en op 1 augustus 1947 in gebruik genomen met de benaming St. OEDENRODE.

SINT-OEDENRODE
NAPK 0133
1966-02-18

In februari 1966 werd een nieuw stempel besteld dat op 18 februari 1966 werd goedgekeurd. Het
stempel werd daarna toegezonden en in gebruik genomen met de benaming SINT-OEDENRODE. De
schrijfwijze van de kantoornaam was op 1 januari 1964 aangepast.

SITTARD
Provincie Limburg
NAPK 0134
1956-06-20

De stempelkaart van het postkantoor Sittard is waarschijnlijk verloren gegaan waardoor geen afbeelding van een afdruk kan worden getoond. Het stempel werd verstrekt op 20 juni 1956.
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SNEEK
Provincie Friesland
NAPK 0135
1952-10-30

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van april 1900 werd op 30 oktober 1952 een nieuw
stempel toegezonden.

SOEST
Provincie Utrecht
NAPK 0136
1956-06-20

Het stempel werd verstrekt op 20 juni 1956 ter vervanging van het versleten ovale stempel.

STEENBERGEN
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0137
1955-05-25

Op 25 mei 1955 werd het stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.
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STEENWIJK
Provincie Overijssel
NAPK 0138
1948-07-03

Een nieuw stempel werd toegezonden op 3 juli 1948 ter vervanging van het versleten ovale stempel.

TEGELEN
Provincie Limburg
NAPK 139
1946-09-14

De stempelkaart van het postkantoor Tegelen is waarschijnlijk verloren gegaan waardoor geen afbeelding van een afdruk kan worden getoond. Het stempel werd verstrekt op 14 september 1946.

TIEL
Provincie Gelderland
NAPK 0140
1965-05-20

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van maart 1907 werd op 20 mei 1965 een nieuw
stempel toegezonden.
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TILBURG
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0141A
1915-05-28

Op 28 mei 1915 werd het stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel.
TILBURG
NAPK 0141B
1950-09-25

Een nieuw stempel werd verstrekt op 25 september 1950.

TREEBEEK
Provincie Limburg
NAPK 0142
1924-04-01

Met ingang van 1 april 1924 was de benaming van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor Hoensbroek Staatsmijn Emma gewijzigd in Treebeek. Het stempel was besteld in maart 1924 en werd toegezonden op 29 maart 1924. Het stempel werd op 1 april 1924 in gebruik genomen. De benaming
werd wederom gewijzigd in maart 1939 in Hoensbroek Treebeek.
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UITHOORN
Provincie Noord-Holland
NAPK 0143
1965-07-26

Ter vervanging van het versleten rechthoekige stempel van februari 1914 werd op 26 juli 1965 een
nieuw stempel toegezonden.

UITHUIZEN
Provincie Groningen
NAPK 0144
1937-04-26

Een nieuw stempel werd verstrekt op 26 april 1937.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

UTRECHT
Provincie Utrecht
NAPK 0145A
1913-01-08

Type I

Op 8 januari 1913 werd het stempel toegezonden. De letters van de kantoornaam UTRECHT zijn klein
van formaat ten opzichte van het volgende stempel.
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UTRECHT
NAPK 0145B
1946-09-16

Type II

Een nieuw stempel werd verstrekt op 16 september 1946. De letters van de kantoornaam UTRECHT
zijn groot van formaat ten opzichte van het voorgaande stempel.
UTRECHT
NAPK 0146
1958-10-06

Op 6 oktober 1958 werd een nieuw stempel verstrekt dat geheel afweek van de tot dan toe gebruikte
lay-out van de stempels. Het woordje TE ontbreekt na AFGESCHREVEN. Verder is de rechthoek met
diagonaal kruis anders van vorm.

VALKENBURG (Lb.)
Provincie Limburg
NAPK 0147
1968-10-17

De stempelkaart van het postkantoor Valkenburg in de provincie Limburg is waarschijnlijk verloren
gegaan waardoor geen afbeelding van een afdruk kan worden getoond. Het stempel werd verstrekt op
17 oktober 1968.
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VALKENSWAARD
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0148
1949-05-31

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van februari 1893 werd op 31 mei 1949 een nieuw
stempel toegezonden.

VEENDAM
Provincie Groningen
NAPK 0149
1951-11-23

Een nieuw stempel werd verstrekt op 23 november 1951.

VEENENDAAL
Provincie Gelderland
NAPK 0150
1961-02-24

Op 24 februari 1961 werd een nieuw stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale
stempel van mei 1909.
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VELP (Gld.)
Provincie Gelderland
NAPK 0151
1950-09-25

Ter vervanging van het versleten ovale stempel werd op 25 september 1950 een nieuw stempel toegezonden.

VENLO
Provincie Limburg
NAPK 0152
1947-03-14

De stempelkaart van het postkantoor Venlo is waarschijnlijk verloren gegaan waardoor geen afbeelding van een afdruk kan worden getoond. Het stempel werd verstrekt op 14 maart 1947.

VENRAY
Provincie Limburg
NAPK 0153
1937-05-11

De benaming van het postkantoor VENRAIJ was in 1917 gewijzigd in VENRAY. Een nieuw stempel,
ter vervanging van het ovale stempel met de benaming VENRAIJ, werd op 11 mei 1937 verstrekt.
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VIANEN
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0154
1951-09-04

Ter vervanging van het versleten ovale stempel werd op 4 september 1951 een nieuw stempel toegezonden.

VLAARDINGEN
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0155
1960-07-30

Op 30 juli 1960 werd een nieuw stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel
van januari 1882.

VLISSINGEN
Provincie Zeeland
NAPK 0156A
1935-03-13

Type I

Een stempel werd verstrekt op 13 maart 1935. Het stempel AFGESCHREVEN werd op 19 maart 1935
vernietigd. Bij de afdruk is vermeld ‘zoekgeraakt’ doch een datum ontbreekt. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
De letter N van VLISSINGEN staat onder de letters TE. De letter V van VLISSINGEN staat onder de
letter A van AFGESCHREVEN.
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VLISSINGEN
NAPK 0156B
1951-09-04

Type II

Een nieuw stempel werd toegezonden op 4 september 1951.
De letter N van VLISSINGEN staat onder de letter T van TE. De letter V van VLISSINGEN staat onder
de letters F en G van AFGESCHREVEN.

VOORBURG
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0157
1949-08-18

Op 18 augustus 1949 werd een nieuw stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale
stempel van mei 1882. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

VOORSCHOTEN
Provincie Zuid-Holland
NAPK 0158
1965-10-29

Ter vervanging van het versleten ovale stempel werd op 29 oktober 1965 een nieuw stempel toegezonden.
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VRIEZENVEEN
Provincie Overijssel
NAPK 0159
1963-04-17

Op 17 april 1963 werd een nieuw stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale stempel van december 1895.

VUGHT
Provincie Noord-Brabant
NAPK 0160
1950-01-21

Ter vervanging van het versleten ovale stempel werd op 21 januari 1950 een nieuw stempel verstrekt.

WEESP
Provincie Noord-Holland
NAPK 0161
1931-06-08

Een nieuw stempel werd toegezonden op 8 juni 1931.
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WIERDEN
Provincie Overijssel
NAPK 0162
1958-09-15

Het hulppostkantoor te Wierden was op 31 mei 1958 opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor met volledige dienstuitvoering. Aan het bijkantoor was een afdeling postbestelling en een afdeling
bestelling pakketpost verbonden. Het stempel werd op 15 september 1958 toegezonden.

WIJCHEN
Provincie Gelderland
NAPK 0163
1964-07-20

Het postkantoor te Wijchen was op 15 januari 1934 opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. Het rechthoekige stempel AFGESCHREVEN werd teruggezonden. Op 30 juni 1964 werd het
hulppostkantoor te Wijchen opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor. Het nieuwe stempel werd verstrekt op 20 juli 1964.

WINTERSWIJK
Provincie Gelderland
NAPK 0164
1931-11-23

Ter vervanging van het versleten ovale stempel van februari 1867 werd op 23 november 1931 een
nieuw stempel verstrekt.
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ZALTBOMMEL
Provincie Gelderland
NAPK 0165
1960-02-15

Op 15 februari 1960 werd een nieuw stempel toegezonden ter vervanging van het versleten ovale
stempel van juli 1870.

ZANDVOORT
Provincie Noord-Holland
NAPK 0166
1948-06-18

Ter vervanging van het versleten ovale stempel werd op 18 juni 1948 een nieuw stempel verstrekt.

ZEIST
Provincie Utrecht
NAPK 0167A
1947-03-14

Type I

Een nieuw stempel werd op 14 maart 1947 toegezonden ter vervanging van het versleten stempel
AFGESCHREVEN van juni 1903. De letter Z van ZEIST is onder de eerste letter E van AFGESCHREVEN geplaatst terwijl de letter I van ZEIST lijnt met de letter R van AFGESCHREVEN.
Het nieuwe stempel werd afgekeurd op 8 oktober 1965 waarna een nieuw exemplaar werd besteld.
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ZEIST
NAPK 0167B Type II
1965/1966-00-00

Een nieuw stempel werd verstrekt ter vervanging van het in oktober 1965 afgekeurde stempel. Bij de
afdruk is geen datum van toezending vermeld. De letter Z van ZEIST is nu onder de letter S van AFGESCHREVEN geplaatst terwijl de letter I van ZEIST lijnt met het midden van de letter R van AFGESCHREVEN.

ZEVENAAR
Provincie Gelderland
NAPK 0168
1955-10-01

Op 1 oktober 1955 werd een nieuw stempel verstrekt ter vervanging van het in oktober 1955 afgekeurde stempel AFGESCHREVEN.

ZUIDLAREN
Provincie Drenthe
NAPK 0169
1966-06-18

Op 31 oktober 1928 was het postkantoor te Zuidlaren opgeheven en vervangen door een hulppostkantoor. Het stempel AFGESCHREVEN was teruggezonden. Op 31 maart 1966 werd het hulppostkantoor te Zuidlaren opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor. Het stempel werd besteld
op 20 april 1966 en goedgekeurd op 18 juni 1966 waarna het werd toegezonden.
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ZUTPHEN
Provincie Gelderland
NAPK 0170A
1931-07-15

Type I

Op 15 juli 1931 werd het stempel verstrekt ter vervanging van het versleten ovale stempel van oktober
1901. De letter Z van ZUTPHEN is onder de letter F van AFGESCHREVEN geplaatst terwijl de laatste
poot van letter N van ZUTPHEN lijnt met de letter E van TE.
ZUTPHEN
NAPK 170B
1961-03-09

Type II

Een nieuw stempel werd toegezonden op 9 maart 1961. De letter Z van ZUTPHEN is onder de letters
F en G van AFGESCHREVEN geplaatst terwijl de laatste poot van letter N van ZUTPHEN lijnt met de
letter T van TE.

ZWOLLE
Provincie Overijssel
NAPK 0171A Type I
1934-11-23

Ten behoeve van de afdeling Bestelling van het postkantoor Zutphen werd een stempel verstrekt op
23 november 1934. De letter Z van ZWOLLE is onder de letter G van AFGESCHREVEN geplaatst
terwijl de rechter zijde van de letter E van ZWOLLE lijnt met de letter T van TE. De letter W van
ZWOLLE is van een breed type. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
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ZWOLLE
NAPK 0171B
1949-05-30

Type II

Ten behoeve van de afdeling Expeditie van het postkantoor Zutphen-Station werd een stempel verstrekt op 30 mei 1949. De letter Z van ZWOLLE is onder de letters G en E van AFGESCHREVEN
geplaatst terwijl de rechter zijde van de letter E van ZWOLLE lijnt met de laatste poot van de letter N
van AFGESCHREVEN.
ZWOLLE
NAPK 0171C
1965-10-29

Type III

Waarschijnlijk voor de afdeling Bestelling van het postkantoor Zwolle werd een nieuw stempel toegezonden op 29 oktober 1965. De letter Z van ZWOLLE is onder de letters G en E van AFGESCHREVEN geplaatst terwijl de rechter zijde van de letter E van ZWOLLE lijnt vrijwel met de laatste poot van
de letter N van AFGESCHREVEN. De letter W van ZWOLLE is smaller dan de letter W in type I.
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Bijpostkantoren
AMSTERDAM - NOORD
NABK 0001
1933-09-22

Met ingang van 16 december 1922 werd aan de van der Pekstraat te Amsterdam een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, dat de naam Amsterdam-Noord ging dragen en van waaruit tevens de bestelling van brief- en pakketpost in het stadsdeel benoorden het IJ geschiedde. Een stempel met de benaming AMSTERDAM-(N) werd verstrekt op 22 september 1933. De tweede afdruk is
afkomstig uit het stempelboek van De Munt. De benaming van het bijpostkantoor Amsterdam-Noord
werd op 2 april 1973 gewijzigd Amsterdam-Bremstraat.

AMSTERDAM - OOST
NABK 0002
1933-09-22

Op 15 oktober 1928 werd te Amsterdam aan de Wijttenbachstraat een wijkpost- telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, dat de naam Amsterdam-Oost ging dragen. Het wijkkantoor was tevens belast
met bestelling van briefpost. Later werd de term wijkkantoor gewijzigd in bijpostkantoor. Een stempel
met de benaming AMSTERDAM-(O) werd verstrekt op 22 september 1933. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

AMSTERDAM - SLOTERDIJK
NABK 0003
1933-12-15

Het bijpostkantoor werd gevestigd op 16 december 1924. Het stempel werd verstrekt op 15 december
1933. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt. Het bijpostkantoor Amsterdam-Sloterdijk werd opgeheven in juni 1946.
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AMSTERDAM - WEST
NABK 0004
1933-09-22

e

Met ingang van 19 januari 1931 werd aan de 2 Kostverlorenkade te Amsterdam een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, dat de naam Amsterdam-West ging dragen. Dit bijkantoor werd
tevens belast met de bestelling van briefpost. Een stempel met de benaming AMSTERDAM-(W) werd
verstrekt op 22 september 1933. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

AMSTERDAM - ZAANSTRAAT
NABK 0005
1921-10-17

Met ingang van 17 oktober 1921 werd in de Zaanstraat te Amsterdam een bijpost- en telegraafkantoor
geopend. Het stempel werd besteld in september 1921 en spoedshalve door De Munt toegezonden.
Het stempel werd op 17 oktober 1921 in gebruik genomen.

AMSTERDAM - ZUID
NABK 0006
1933-09-22

Met ingang van 1 mei 1928 werd te Amsterdam aan het Roelof Hartplein een wijkpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd, dat den naam Amsterdam-Zuid ging dragen. Het wijkkantoor was tevens
belast met bestelling van briefpost. Later werd de term wijkkantoor gewijzigd in bijpostkantoor. Een
stempel met de benaming AMSTERDAM-(Z) werd verstrekt op 22 september 1933. De tweede afdruk
is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
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AMSTERDAM - ZUID II
NABK 0007
1939-11-13

Het bijpostkantoor, tevens districts-bestelkantoor werd gevestigd op 13 november 1939. Het stempel
met de benaming AMSTERDAM-Zuid II werd toegezonden op 8 november 1939 en op 13 november
1939 in gebruik genomen. De benaming van het bijpostkantoor werd op 2 april 1973 gewijzigd Amsterdam-Courbetstraat. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

BRUNSSUM (Lb)
Provincie Limburg
NABK 0008
1940-04-29

Met ingang van 29 april 1940 was te Brunssum een bijpostkantoor gevestigd ressorterend onder het
postkantoor Hoensbroek-Treebeek. Het stempel werd verstrekt op 2 februari 1940 en op 29 april 1940
in gebruik genomen.

EINDHOVEN-NOORD
Provincie Noord-Brabant
NABK 0009
1966-04-20

Het bijpostkantoor Eindhoven-Noord werd gevestigd op 20 december 1965. Het stempel werd op 20
april 1966 in gebruik genomen. De benaming van het bijpostkantoor werd vanaf 16 september 1971
gewijzigd in Eindhoven-Winkelcentrum Woensel.
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EMMELOORD
Provincie Flevoland (Noordoostpolder)
NABK 0010
1953-12-01

Op 30 november 1953 werd het hulppostkantoor te Emmeloord opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor behorende tot het ressort van het postkantoor Kampen. Het stempel werd toegezonden
op 16 april 1953 en op 1 december 1953 in gebruik genomen. Op 1 juli 1964 werd het bijpostkantoor
bevorderd tot hoofdpostkantoor.

GELEEN
Provincie Limburg
NABK 0011
1938-07-09

Met ingang van 1 juli 1938 werd de naam van het bijpostkantoor Lutterade gewijzigd in Geleen.
Het stempel werd verstrekt op 9 juli 1938.

’s-GRAVENHAGE-OOST
Provincie Zuid-Holland
NABK 0012
1939-12-08

Het bijpostkantoor ’s-Gravenhage Oost (bijkantoor No 23) werd op 16 oktober 1939 gevestigd. Het
stempel werd op 8 december 1939 toegezonden. De benaming van het bijpostkantoor ’s-GravenhageOost, werd op 1 december 1972 gewijzigd in ’s-Gravenhage-Laan van Nieuw Oost-Indië.
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’sGRAVENHAGE-WEST
Provincie Zuid-Holland
NABK 0013
1936-11-10

Het bijpostkantoor ’s-Gravenhage-West werd opgericht op 1 september 1936 maar trad in werking op
9 november 1936. Het stempel werd toegezonden op 10 november 1936. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

’sGRAVENHAGE-ZUID
Provincie Zuid-Holland
NABK 0014
1936-11-10

Het bijpostkantoor ’s-Gravenhage-Zuid werd gevestigd op 9 november 1936. Het stempel werd verstrekt op 10 november 1936. De benaming in het stempel was op één regel opgenomen. Het bijpostkantoor werd op 30 mei 1951 opgeheven. Het stempel werd terugontvangen op 28 juni 1951.

’s-GRAVENHAGE-ZUID
Provincie Zuid-Holland
NABK 0015
1959-04-06

Het bijpostkantoor ’s-Gravenhage-Zuid werd opnieuw gevestigd op 6 april 1959 als districtsbijpostkantoor. Het stempel werd toegezonden op 24 februari 1959. De benaming in het stempel was op twee
regels opgenomen. De benaming van het bijpostkantoor ’s-Gravenhage-Zuid, werd op 1 december
1972 gewijzigd in ’s-Gravenhage-De Stede.
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HEILOO
Provincie Noord-Holland
NABK 0016
1951-11-19

Op 19 november 1951 werd het hulppostkantoor te Heiloo omgezet in een bijpostkantoor van het
postkantoor Alkmaar. Het stempel werd op 4 september 1951 toegezonden en op 19 november 1951
in gebruik genomen.

HILLEGERSBERG
Provincie Noord-Holland
NABK 0017
1927-04-01

Het hulppostkantoor te Hillegersberg werd op 1 april 1927 vervangen door een wijkpostkantoor, dat
ressorteerde onder het postkantoor te Rotterdam. Het stempel werd verstrekt op 1 april 1927. De
tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt. Het stempel werd terugontvangen en
vernietigd in november 1956.

HOOGVLIET
Provincie Zuid-Holland
NABK 0018
1961-01-12

Op 31 oktober 1960 was het hulppostkantoor te Hoogvliet opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor met de benaming ROTTERDAM-HOOGVLIET. In het stempel, verstrekt op 12 januari 1961,
werd echter alleen de benaming HOOGVLIET opgenomen. Op 30 juni 1964 werd het bijpostkantoor
opgeheven en vervangen door een hoofdpostkantoor.
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KERKRADE - WEST
Provincie Limburg
NABK 0019
1962-01-15

Ter vervanging van het opgeheven hulppostkantoor Spekholzerheide werd op 15 januari 1962 het
bijpostkantoor Kerkrade-West gevestigd. Het stempel werd toegezonden op 4 december 1961 en op
15 januari 1962 in gebruik genomen.

LUTTERADE
Provincie Limburg
NABK 0020
1929-07-16

Op 16 Juli 1929 werd het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Lutterade vervangen door een
bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor. Het bijpostkantoor behoorde tot het ressort van het postkantoor
Sittard. Het stempel werd toegezonden op 15 juli 1929 en de dag daarna in gebruik genomen.
Op 1 juli 1938 werd de benaming LUTTRADE gewijzigd in GELEEN.
Het stempel werd op 16 juli 1938 terugontvangen te ’s-Gravenhage.

NOORDWIJK BINNEN
Provincie Zuid-Holland
NABK 0021
1962-11-15

Op 16 september 1948 is het hulppostkantoor te Noordwijk Binnen opgeheven en vervangen door een
bijpostkantoor. Met ingang van 12 september 1966 is het bijpostkantoor omgezet in een bijpostkantoor
vooruitgeschoven loket. Het stempel werd op 15 november 1962 goedgekeurd en daarna verstrekt.
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OVERVEEN
Provincie Noord-Holland
NABK 0022
1963-12-12

Op 16 juli 1929 werden de post-, telegraaf- en telefoonkantoren te Bloemendaal en te Overveen vervangen door bijpostkantoren met volledige dienstuitvoering. Dat wil zeggen, dat zowel een afdeling
postbestelling als een afdeling bestelling pakketpost deel uitmaakten van het bijpostkantoor.

PAPENDRECHT
Provincie Zuid-Holland
NABK 0023
1962-06-07

Met ingang van 1 april 1962 werd het hulppostkantoor te Papendrecht omgezet in een bijpostkantoor
Dordrecht-Papendrecht. Het stempel werd op 7 juni 1962 toegezonden met uitsluitend de benaming
PAPENDRECHT. Op 30 juni 1964 is het bijpostkantoor te Papendrecht opgeheven en vervangen door
een hoofdpostkantoor.

ROTTERDAM - IJSSELMONDE
Provincie Zuid-Holland
NABK 0024
1948-02-15

Het zelfstandig hulppostkantoor werd op 15 februari 1948 omgezet in een bijpostkantoor van het postkantoor Rotterdam. Het stempel werd op 12 februari 1948 verstrekt. Het stempel werd terugontvangen
op 8 januari 1953.
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ROTTERDAM - NOORD
Provincie Zuid-Holland
NABK 0025
1934-04-27

Het bijpostkantoor Rotterdam-Noord werd gevestigd op 23 april 1934. Het stempel werd verstrekt op
27 april 1934. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt. Het stempel werd
terugontvangen op 18 juni 1963.

ROTTERDAM - OOST
Provincie Zuid-Holland
NABK 0026
1935-07-15

Het bijpostkantoor genaamd Rotterdam-Oost werd gevestigd op 15 juli 1935. Het stempel werd toegezonden op 1 april 1935 en op 15 juli 1935 in gebruik genomen. De tweede afdruk is afkomstig uit het
stempelboek van De Munt. Het stempel werd terugontvangen op 18 juni 1963.

ROTTERDAM - WEST
Provincie Zuid-Holland
NABK 0027
1932-02-12

Op 3 augustus 1931 werd het bijpostkantoor Rotterdam-West gevestigd. Het stempel werd verstrekt
op 12 februari 1932, terugontvangen waarna het werd vernietigd op 7 januari 1965.
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ROTTERDAM - ZUID
Provincie Zuid-Holland
NABK 0028
1933-09-22

Het bijpostkantoor Rotterdam-Zuid werd op 2 mei 1939 gevestigd. Het districtsbestelkantoor Rotterdam-Zuid werd met dit bijkantoor verenigd. Het stempel werd verstrekt op 22 september 1933 en terugontvangen in juni 1963. De benaming van het bijpostkantoor, dat werd aangeduid met de benaming Rotterdam-Zuid, was vanaf 1 maart 1973 gewijzigd in Rotterdam-Dordtselaan.

SANTPOORT-STATION
Provincie Noord-Holland
NABK 0029
1957-04-10

Op 1 maart 1957 is het bijpostkantoor Santpoort-Station gevestigd behorende tot het ressort van het
postkantoor Haarlem. Op 10 april 1957 werd het stempel NIETIG AFGESCHREVEN TE toegezonden
ter vervanging van het rechthoekige stempel AFGESCHREVEN. De benaming van het bijpostkantoor
werd met ingang van 1 januari 1959 gewijzigd in SANTPOORT (ZUID) waarvoor reeds op 23 september 1958 een nieuw stempel werd toegezonden (zie aldaar). De aankondiging van de naamswijziging
werd gedaan op 29 april 1958. Het stempel met de benaming SANTPOORT-STATION werd in januari
1959 teruggezonden.
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SANTPOORT (ZUID)
Provincie Noord-Holland
NABK 0030
1959-01-01

De benaming voor het bijpostkantoor Santpoort Station luidde met ingang van 1 januari 1959 Santpoort (Zuid). Op 23 september 1958 werd het stempel NIETIG AFGESCHREVEN TE met de nieuwe
benaming toegezonden.

SOESTDIJK
Provincie Noord-Holland
NABK 0031
1937-04-09

De heropening van het bijpost- en telegraafkantoor te Soestdijk vond plaats op 1 april 1937. Daarbij
werd de behandeling van brief- en pakketpostzendingen van Soestdijk-Paleis van kracht. Dit gold
slechts voor stukken en postpakketten, welke aan H.K.H. de Prinses en Z.K.H. den Prins der Nederlanden of aan Hoogstdervelver gevolg zijn geadresseerd. Het stempel werd verstrekt op 9 april 1937.
De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

SCHEVENINGEN
Provincie Zuid-Holland
NABK 0032
1934-06-14

Het postkantoor te Scheveningen werd met ingang van 16 November 1930 vervangen door een bijpostkantoor met volledige dienstuitvoering. Het bijpostkantoor had een afdeling postbestelling en een
afdeling bestelling pakketpost. Op 14 juni 1934 werd een stempel verstrekt ter vervanging van het
versleten stempel uit april 1900. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.
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UTRECHT - AMSTERDAMSCHE STRAATWEG
Provincie Utrecht
NABK 0033
1921-10-17

Op 17 oktober 1921 werd een bijpost- en telegraafkantoor gevestigd aan den Amsterdamsche Straatweg te Utrecht. Het stempel werd rechtsreeks door De Munt toegezonden in september 1921 en op 17
oktober 1921 in gebruik genomen. Het stempel werd op 1 april 1930 terugontvangen.

Inklaring en Pakketpost
ROOSENDAAL INKLARING EN PAKKETPOST
Provincie Noord-Brabant
NAPP 0001
1949-12-30

Ten behoeve van de afdelingen Inklaring en Pakketpost in het stationspostgebouw te Roosendaal
werd een stempel toegezonden op 30 december 1949. De tweede afdruk is afkomstig uit het stempelboek van De Munt.

Stationskantoor afdeling Pakketpost
ROTTERDAM CENTRAAL STATION
Provincie Zuid-Holland
NAPP 0002
1941-01-21

Ten behoeve van de afdeling Pakketpost werd het stempel verstrekt op 21 januari 1941.
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Niet-officieel verstrekte stempels NIETIG AFGESCHREVEN
Periode 1912-1926
Te Amsterdam, ’s-Gravenhage en Rotterdam waren stempels in gebruik die in eigen beheer waren
aangemaakt. Te Amsterdam en ’s-Gravenhage waren rubber stempels in gebruik tussen 1912 en
1925. Te Rotterdam waren dergelijke stempels in gebruik tussen 1912 en 1925.

Voor meer informatie over deze in eigen beheer vervaardigde stempels wordt verwezen naar het artikel in Filatelie Informatief: “Nietig afgeschreven” op eigen wijze, pagina’s 5523-4 tot en met 5523-10.

Periode 1938-1950 stempels gelijkend op officiële stalen stempel
Op het postkantoor te Utrecht werd in 1938 een rubber stempel gebruikt dat overeenkomt met de
vorm en indeling van het officiële stalen stempel.

In het rubber stempel van UTRECHT komt een spelfout voor door het ontbreken van de letter R in
AFGESCHREVEN. Verder komt een rubber stempel voor van Amsterdam-West II dat gebruikt is in
1941 en 1942.

Te Enschede werd in 1943 en 1944 een rubber stempel gebruikt dat gelijkenis vertoont met de officiële stalen stempels. Verder zijn afdrukken van rubber stempels bekend van de kantoren Arnhem, Deventer en Nijmegen.
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Stempels van na 1960
Na 1960 werden op een groot aantal kantoren rubber stempels in gebruik genomen die in eigen beheer werden aangemaakt, veelal naar eigen ontwerp van de postkantoren. Afdrukken van dergelijke
stempels zijn bekend tot in 1982 (Hoogezand), doch de meeste afdrukken komen voor tijdens gebruik
in de jaren tussen 1960 en 1970. Afgebeeld is een afdruk van het stempel ’s-Gravenhage DPKT. De
verkorting DPKT staat voor Districtspostkantoor zoals ook is te zien in de blauwe portafdruk.

Voor meer informatie over deze in eigen beheer vervaardigde stempels wordt verwezen naar het artikel in Filatelie Informatief: “Nietig afgeschreven” op eigen wijze, pagina’s 5523-13 tot en met 5523-22.
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