LAREN
Provincie Noord-Holland
Het hulppostkantoor Laren werd op 1 juli 1891 bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Laren ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in juli 1900.
Nummer .3 op 15 mei 1902.
Nummer .4 op 7 november 1904.
Nummer .5 op ??
Nummer .6 op 15 oktober 1906.
1900-07-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in juli 1900. Een dag van verstrekking is niet vermeld.
1902-05-15
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 15 mei 1902.
1904-11-07
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 7 november 1904.
19??
Nummer .5
Van bestellerstempel nummer .5 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
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1906-10-15
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 15 oktober 1906.
Het postkantoor Laren ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .7 en .8 op 6 november 1912.
Nummers .9 en .10 in november 1916.
Nummers .11 tot en met .16 op 4 december 1919.
Nummers .17 en .18 op 9 juli 1921.
1912-11-06
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 6 november 1912.
1916-11-00
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt in november 1916.
1919-12-04
Nummers .11 tot en met .16
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Vervolgnummers .11 tot en met .16 werden verstrekt op 4 december 1919.
1921-07-09
Nummers .17 en .18

Vervolgnummers .17 en .18 werden verstrekt op 9 juli 1921.
1926-05-05
Nummer .1

Op 5 mei 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt in juli 1900.

LEEK
Provincie Groningen
s
Mededeelingen No 8806 van 21 december 1916: Met ingang van 16 Januari a.s. wordt te Leek
(Gn.), onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Marum, Niebert,
Opende, Peize, Roden, Tolbert, de Wilp en Zevenhuizen (Gn.).
Het postkantoor Leek ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 9 juli 1917.
Nummer .4 op 19 februari 1918.
Nummer .5 op 26 november 1920.
1917-07-09
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1, .2 en .3 werden verstrekt op 9 juli 1917.

585

1918-02-19
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 19 februari 1918.
1920-11-26
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 26 november 1920.
Het postkantoor Leek werd op 1 mei 1934 opgeheven en vervangen door een hulpkantoor.

LEERDAM
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Leerdam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juli 1900.
1900-07-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1, .2 en .3 werden verstrekt in juli 1900.
1902-06-16
Nummer .4
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Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 16 juni 1902.
1904-03-30
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 30 maart 1904.
1905-12-19
Nummer .4

Op 19 december 1905 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 16 juni 1902.
19??
Nummers .6 en .7
Van de bestellerstempels met de volgnummers .6 en .7 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1917-07-09
Nummers .8, .9 en .10

Vervolgnummers .8 tot en met .10 werden verstrekt op 9 juli 1917.
1919-03-13
Nummers .7, .11 en .12
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Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 13 maart 1919.
1919-03-18
Nummer .6

Op 18 maart 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt tussen januari 1906 en ..

LEEUWARDEN
Provincie Friesland
Het postkantoor Leeuwarden ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .9 op 16 juni 1874.
Nummers .10 en .11 op 30 april 1875.
Nummers .12 en .13 op 18 januari 1876.
Nummer .14 op 7 februari 1878.
Nummers .15 en .16 op 26 september 1881.
Nummers .17 en .18 op 28 augustus 1882.
Nummers .19 tot en met .22 op 21 januari 1884.
Nummers .23 tot en met .26 op 4 april 1892.
Nummer .27 op 12 september 1898.
Nummer .28 op 11 juli 1899.
Nummer .29 in februari 1900.
Nummers .30 tot en met .32 op 24 januari 1902.
Nummers .33 tot en met .35 op 7 april 1905.
Nummers .36 tot en met .39 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .40 tot en met .45 op 6 februari 1905.
1874-06-16
Nummers .1 tot en met .9

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .9 werden verstrekt op 16 juni 1874. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1875-04-30
Nummers .10 en .11
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Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 30 april 1875.
1876-01-18
Nummers .12 en .13

Vervolgnummers .12 en .13 werden verstrekt op 18 januari 1876. Tevens werden de letterkarakters A
tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag, en daarbij 13 letterkarakters G voor de
zevende dagelijkse postbestelling.
1878-02-07
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 7 februari 1878. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.

1881-09-26
Nummers .15 en .16

Vervolgnummers .15 en .16 werden verstrekt op 26 september 1881. Tevens werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
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1882-08-26
Nummers .17 en .18

Vervolgnummers .17 en .18 werden verstrekt op 28 augustus 1882. Tevens werden de letterkarakters
A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1883-10-24
Nummers .7 en .16

1884-01-21
Nummers .19 tot en met .22

Vervolgnummers .19 tot en met .22 werden verstrekt op 21 januari 1884.
1886-04-20
Nummers .3
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1887-07-04
Nummers .8 en .21

1890-04-26
Nummers .2, .17 en .18

1891-12-04
Nummers .1, .6, .7 en .32

1892-04-04
Nummers .23 tot en met .26

Vervolgnummers .23 tot en met .26 werden verstrekt op 4 april 1892. Tevens werden de letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
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1892-09-07
Nummer .13

1898-09-12
Nummer .27

Vervolgnummer .27 werd verstrekt op 12 september 1898.
1899-07-11
Nummer .28

Vervolgnummer .28 werd verstrekt op 11 juli 1899.
1900-02-00
Nummers .7 en .29

Vervolgnummer .29 werd verstrekt op in februari 1900. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 4 december 1898.
1902-01-24
Nummers .30

Vervolgnummers .30, .31 en .32 werden verstrekt op 24 januari 1902.

592

1902-03-12
Nummer .9

1903-05-12
Nummer .10

1905-02-06
Nummers .40 tot en met .45

Vervolgnummers .40 tot en met .45 werden verstrekt op 6 februari 1905. Twee maanden later werden
de overgeslagen nummers .33 tot en met .35 en waarschijnlijk in 1906 of de eerste helft van 1907 de
nummers .36 tot en met .39 toegezonden. De reden dat afgeweken is van de volgorde van nummering
is niet duidelijk.
1905-04-07
Nummers .33, .34 en .35

Vervolgnummers .33, .34 en .35 werden verstrekt op 7 april 1905.
19??
Nummers .36 tot en met .39
Van de bestellerstempels met de volgnummers .36 tot en met .39 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
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Het postkantoor Leeuwarden ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .46 en .47 op 3 december 1907.
Nummer .48 op 12 februari 1908.
Nummers .49 tot en met .52 op 27 september 1909.
Nummers .53 en .54 op 3 april 1912.
Nummers .55 tot en met .59 op 19 september 1913.
Nummers .60 tot en met .65 op 30 januari 1917.
Nummers .66 tot en met .75 op 3 juli 1918 (de nummers .76 tot en met .80 werden teruggezonden).
Nummers .81 tot en met 100 op 7 april 1920.
Nummers 101 tot en met 110 op 26 november 1920.
1907-08-13
Nummer .22

1907-10-26
Nummer .28

1907-12-03
Nummers .46 en .47

Vervolgnummers .46 en .47 werden verstrekt op 3 december 1907.
1908-02-12
Nummer .48

Vervolgnummer .48 werd verstrekt op 12 februari 1908.

594

1908-04-07
Nummers .2 en .5

1909-09-27
Nummers .20 en .49 tot en met .52

Vervolgnummers .49 tot en met .52 werden verstrekt op 27 september 1909.
1910-10-26
Nummer .40

1911-08-14
Nummers .9 en .44

1912-04-03
Nummers .53 en .54
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Vervolgnummers .53 en .54 werden verstrekt op 3 april 1912.
1913-09-19
Nummers .55 tot en met .59

Vervolgnummers .55 tot en met .59 werden verstrekt op 19 september 1913.
1915-03-12
Nummer .19

1915-08-24
Nummer .15

1916-01-19
Nummer .8
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1916
Nummer .20 en .38

Bij de afdrukken in het stempelboek is geen datum van verstrekking vermeld, maar moet liggen tussen
19 januari 1916 en 26 september 1916.
1916-09-26
Nummer .27

1917-01-30
Nummers .60 tot en met .65 alsmede nummer .45

Vervolgnummers .60 tot en met .65 werden verstrekt op 30 januari 1917.
1918-07-03
Nummers .66 tot en met .80
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Vervolgnummers .66 tot en met .80 werden verstrekt op 3 juli 1918, doch de nummers .76 tot en met
.80 werden meteen teruggezonden als zijnde niet benodigd.
1920-04-07
Nummers .81 tot en met 100

Vervolgnummers .81 tot en met 100 werden verstrekt op 7 april 1920. De stempels werden teruggezonden op 3 februari 1926.
1920-09-11
Nummers .43 en .46

1920-11-26
Nummers 101 tot en met 110

Vervolgnummers 101 tot en met 110 werden verstrekt op 26 november 1920.
1921-02-21
Nummers .1, .30 en .69
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1921-06-03
Nummer .78

1921-09-23
Nummer .25

1922-02-03
Nummer .50

1922-03-17
Nummer .43

1922-06-12
Nummer .41

1923-09-07
Nummer .51
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1923-11-26
Nummer .29

1924-12-22
Nummer .21

1925-06-05
Nummer .6

1925-09-17
Nummer .11

1925-11-03
Nummer .2

1927-02-28
Nummer .47
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1927-07-26
Nummer .9

1929-05-07
Nummer .23

1929-05-24
Nummer .18

Busrecht correspondentie Leeuwarden
1921-09-23
Nummers 1 tot en met 10

De stempels werden verstrekt op 23 september 1921 en terugontvangen op 8 mei 1948.
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LEIDEN
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Leiden ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .10 op 7 november 1868.
Nummers .11 tot en met .13 op 4 maart 1874
Nummers .14 tot en met .16 op 6 februari 1878.
Nummers .17 tot en met .19 op 9 maart 1880.
Nummer .20 op 5 juni 1880.
Nummers .21 en .22 op 6 april 1883.
Nummers .23 tot en met .25 op 25 februari 1884.
Nummers .26 en .27 op 2 januari 1886.
Nummers .28 tot en met .35 op 7 februari 1890.
Nummers .36 tot en met .39 op 1 april 1893.
Nummers .40 tot en met .43 op 18 augustus 1897.
Nummers .44 en .45 op 12 januari 1903.
Nummer .46 op 6 juni 1905.
Nummer .47 op 2 juni 1904.
Nummers .48 tot en met .53 op 6 juni 1905.
Nummers .54 tot en met .63 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1868-11-07
Nummers .1 tot en met .10

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .10 werden verstrekt op 7 november 1868. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1872-09-23
Letters A, B, D, E en F

Ter vervanging van door de postbestellers verloren letterkarakters werden op 23 september 1872 van
de letters A, B, D en F één nieuw exemplaar toegezonden en van de letter E twee exemplaren.
1874-03-04
Nummers .11, .12 en .13
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Vervolgnummers .11, .12 en .13 werden verstrekt op 4 maart 1874. Tevens werden de letterkarakters
A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1878-02-06
Nummers .14, .15 en .16

Vervolgnummers .14, .15 en .16 werden verstrekt op 6 februari 1878. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1879-07-02
Nummer .14

Op 2 juli 1879 werd een nieuw bestellerstempel met volgnummer .14 toegezonden ter vervanging van
het exemplaar verstrekt op 6 februari 1878 dat defect was geraakt.
1880-03-09
Nummers .4, .17, .18 en .19

Vervolgnummers .17, .18 en .19 werden verstrekt op 9 maart 1880. Verder werd een nieuw bestellerstempel met volgnummer .4 toegezonden ter vervanging van het exemplaar verstrekt op 7 november
1868 dat defect was geraakt.
1880-04-01
Nummer .6

Op 1 april 1880 werd een nieuw bestellerstempel met volgnummer .6 toegezonden ter vervanging van
het exemplaar verstrekt op 7 november 1868 dat defect was geraakt.
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1880-06-05
Nummers .5 en .20

Vervolgnummer .20 werd verstrekt op 5 juni 1880. Verder werd een nieuw bestellerstempel met volgnummer .5 toegezonden ter vervanging van het exemplaar verstrekt op 7 november 1868 dat defect
was geraakt.
1883-04-06
Nummers .21 en .22

Vervolgnummers .21 en .22 werden verstrekt op 6 april 1883. Tevens werden de letterkarakters A tot
en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1884-02-25
Nummers .23, .24 en .25

Vervolgnummers .23, .24 en .25 werden verstrekt op 25 februari 1884.
1885-05-30
Nummers .8, .10, .11 en .13

Op 30 mei 1885 werden nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .8, .10, .11 en .13 toegezonden ter vervanging van de exemplaren verstrekt op 7 november 1868 (nummers .8 en .10) en 4 maart
1874 (nummers .11 en .13).
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1886-01-02
Nummers .26 en .27

Vervolgnummers .26 en .27 werden verstrekt op 2 januari 1886. Tevens werden de letterkarakters A
tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.

1890-02-07
Nummers .28 tot en met .35

Vervolgnummers .28 tot en met .35 werden verstrekt op 7 februari 1890. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.

1890-04-26
Nummers .8, .10 en .13

Op 26 april 1890 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .8, .10 en .13 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 30 mei 1885.
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1893-04-01
Nummers .5, .16, .23 en .36 tot en met .39

Vervolgnummers .36 tot en met .39 werden verstrekt op 1 april 1893. Op dezelfde datum werden drie
nieuwe bestellerstempels met nummers .5, .16 en .23 toegezonden ter vervanging van de stempels
verstrekt op 7 november 1868 (nummer .5), 6 februari 1878 (nummer .16) en 25 februari 1884 (nummer .23).
1895-08-31
Nummer .7

Op 31 augustus 1895 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 7 november 1868.
1896-09-15
Nummer .25

Op 15 september 1896 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .25 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 25 februari 1884.
1897-08-18
Nummers .39 tot en met .43
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Vervolgnummers .40 tot en met .43 werden verstrekt op 18 augustus 1897.
1899-06-07
Nummer .42

Op 7 juni 1899 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .42 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 18 augustus 1897.
1902-08-30
Nummers .9, .15, .17, .24, .26 en .38

Op 30 augustus 1902 werden zes nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .9, .15, .17, .24, .26
en .38 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 7 november 1868 (nummer .9), 6
februari 1878 (nummer .15), 9 maart 1880 (nummer .17), 25 februari 1884 (nummer .24), 2 januari
1886 (nummer .26) en 1 april 1893 (nummer .38).
1903-01-12
Nummers .44 en .45

Vervolgnummers .44 en .45 werden verstrekt op 12 januari 1903. Tevens de letters A tot en met F
voor zes postbestellingen per dag.
1904-06-02
Nummer .47
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Vervolgnummer .47 werd verstrekt op 2 juni 1904. Vergeten was om bestellerstempel nummer .46 aan
te vragen. Dit werd op 6 juni 1905 hersteld.
1905-06-06
Nummers .20, .46 en .48 tot en met .53

Vervolgnummers .46 en .48 tot en met .53 werden verstrekt op 6 juni 1905. Bestellerstempel nummer
.46 was waarschijnlijk ‘vergeten’ in 1904. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met
nummer .20 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 5 juni 1880.
1906-06-07
Nummer .22

Op 7 juni 1906 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .22 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 6 april 1883.
19??
Nummers .54 tot en met .63
Van de bestellerstempels met de volgnummers .54 tot en met .63 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Leiden ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .64 tot en met .70 op 30 juni 1909.
Nummers .71 tot en met .80 op 12 maart 1915.
Nummers .81 tot en met .90 op 6 februari 1918.
Nummers .91 tot en met 100 op 16 maart 1920.
1909-06-30
Nummers .64 tot en met .70
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Vervolgnummers .64 tot en met .70 werden verstrekt op 30 juni 1909. Tevens werden tien letterkarakters A toegezonden voor de eerste dagelijkse bestelling.
1909-08-17
Nummer .21

Op 17 augustus 1909 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .21 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 6 april 1883.
1915-03-12
Nummers .71 tot en met .80

Vervolgnummers .71 tot en met .80 werden verstrekt op 12 maart 1915.
1916-01-28
Nummer .18

Op 28 januari 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .18 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 9 maart 1880.
1918-02-06
Nummer .19, .22 en .81 tot en met .90
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Vervolgnummers .81 tot en met .90 werden verstrekt op 6 februari 1918. Op dezelfde datum werden
twee nieuwe bestellerstempels met volgnummers .19 en .22 toegezonden ter vervanging van de oude
model stempels verstrekt op 9 maart 1880 (nummer .19) en 7 juni 1906 (nummer .22).
1918-04-05
Nummer .2

Op 5 april 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 7 november 1868. Het oude stempel heeft bijna 50 jaar dienst gedaan.
1919-08-00
Nummer .25

In augustus 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .25 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 15 september 1896.
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1920-03-16
Nummers .91 tot en met 100

Vervolgnummers .91 tot en met 100 werden verstrekt op 16 maart 1920.
1920-03-29
Nummer .3

Op 29 maart 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 7 november 1868. Het oude stempel is meer dan 50 jaar in gebruik geweest.
1920-05-06
Nummer .63

Op 6 mei 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .63 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt tussen juni 1906 en de eerste helft van 1907.
1920-11-26
Nummer .30

Op 26 november 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .30 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 7 februari 1890.
1921-02-21
Nummer .16
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Op 21 februari 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .16 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 1 april 1893.
1921-09-23
Nummer .33

Op 23 september 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .33 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 7 februari 1890.
1922-07-17
Nummer .6

Op 17 juli 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 1 april 1880.
1923-09-20
Nummer .62

Op 20 september 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .62 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt tussen juni 1906 en de eerste helft van 1907.
1926-03-26
Nummer .43

Op 26 maart 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .43 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 18 augustus 1897.
1926-12-01
Nummer .29

612

Op 1 december 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .29 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 7 februari 1890.
1926-12-18
Nummer .50

Op 18 december 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .50 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 6 juni 1905.
1927-01-06
Nummer .79

Op 6 januari 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .79 toegezonden ter vervanging van
het nieuwe model stempel verstrekt op 12 maart 1915.
1927-12-21
Nummer .12

Op 21 december 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .12 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 4 maart 1874. Het oude stempel is meer dan 52 jaar in gebruik geweest.
1928-01-23
Nummer .44

Op 23 januari 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .44 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 12 januari 1903.
1928-02-06
Nummer .49

Op 6 februari 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .49 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 6 juni 1905.
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1928-02-29
Nummer .35

Op 29 februari 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .35 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 7 februari 1890.
1929-06-24
Nummer .95

Op 24 juni 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .95 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 16 maart 1920. Dit was het laatste bestellerstempel dat aan het postkantoor
Leiden werd verstrekt.

LEIDERDORP
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Leiderdorp ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 24 april 1906.
Nummer .4 op 7 juli 1914.
Nummer .5 op 1 april 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 oktober 1923.
1906-04-24
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 24 april 1906.
1914-07-07
Nummer .4
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Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 7 juli 1914.
1920-04-01
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 1 april 1920. Het stempel werd teruggezonden in november 1923
nadat het op 1 oktober 1923 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 10383S van 26 september 1923: Met ingang van 1 October 1923 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Leiderdorp vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor Leiden.

LEIDSCHENDAM
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Leidschendam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers ?
Geen gegevens van stempelkaart
1921
Nummers ?
Mededeelingen No 2843S van 9 maart 1921: Met ingang van 16 Maart 1921 wordt te Leidschendam, onder opheffing van het hulppost-, -telegraaf- en -telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraafen telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zal ressorteeren het hulppostkantoor Stompwijk.

LEKKERKERK
Provincie Zuid-Holland
Met ingang van 16 januari 1883 werd het hulppostkantoor Lekkerkerk bevorderd tot post- en telegraafkantoor.
Het postkantoor Lekkerkerk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 29 augustus 1912.
Nummers .4 en .5 op 30 september 1914.
Nummers .6 en .7 op 9 januari 1920.
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1912-08-29
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
1914-09-30
Nummers .3, .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 30 september 1914. Het bestellerstempel met nummer
.3 werd toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 29 augustus 1912.
1920-01-09
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 9 januari 1920.
1923-07-25
Nummer .6

Op 25 juli 1925 werd een nieuw stempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het stempel
verstrekt op 9 januari 1920. Het nummer in het stempel is van een ander, smaller type.
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NIEUW LEKKERLAND
Hulppostkantoor behorende tot het ressort van het postkantoor Lekkerkerk.
Het hulppostkantoor Nieuw Lekkerland ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met
gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .39 tot en met .41 op 12 december 1903.
1903-12-12
Nummers .39, .40 en .41

Op de bladzijde van het stempelboek van het postkantoor Lekkerkerk zijn afdrukken aangebracht van
een grootrondstempel NIEUW LEKKERLAND alsmede de bestellerstempels met de volgnummers .39,
.40 en .41, toegezonden op 12 december 1903.
Mededeelingen No 12833S van 2 november 1932: Met ingang van 16 November 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Lekkerkerk vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals het hulpkantoor te Nieuw-Lekkerland voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Rotterdam.

LEMMER
Provincie Friesland
Het postkantoor Lemmer ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juli 1900
Nummer .4 op 23 december 1901.
Nummer .5 op 23 juni 1902.
Nummer .6 op 29 september 1905.
Nummers .7 en .8 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
1900-07-00
Nummers .1, .2 en .3
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De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in juli 1900.
1901-12-23
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 23 december 1901.
1902-06-23
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 23 juni 1902.
1905-09-29
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 29 september 1905.
19??
Nummers .7 en .8
Van de bestellerstempels met de volgnummers .7 en .8 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Lemmer ontving één bestellerstempels in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werden verstrekt:
Nummer .9 op 20 mei 1913.
1912-04-03
Nummer .1

Op 3 april 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt in juli 1900.
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1913-05-20
Nummers .2 en .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 20 mei 1913. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt in juli 1900.
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.

LEUR
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Leur ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op
Nummer .4 op 2 maart 1911.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 oktober 1922.
19??
Nummers .1 tot en met .3
X
1911-03-02
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 2 maart 1911 en teruggezonden op 8 november 1922 nadat het
stempel op 16 oktober 1922 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 9028S van 4 oktober 1922: Met ingang van 16 October 1922 wordt te Leur, met
opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor ter plaatse, een hulppost-, -telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, dat voor den postdienst onder het postkantoor te Breda, voor den telegraaf- en
telefoondienst onder het telegraafkantoor te Breda zal ressorteeren.

619

LICHTENVOORDE
Provincie Gelderland
Het postkantoor Lichtenvoorde ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juli 1900.
Nummer .4 op 22 november 1903.
1900-07-00
Nummer

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in juli 1900. Een dag van
verstrekking is niet vermeld.
1903-11-22
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 22 november 1903. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
19??
Nummers .5 en .6
Van de bestellerstempels met de volgnummers .5 en .6 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Lichtenvoorde ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .7 op 10 juli 1908.
Nummers .8 tot en met .10 op 30 juli 1920.
1908-07-10
Nummer .7

620

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 10 juli 1908. Het stempel werd terugontvangen op 13 juni 1925.
1920-07-30
Nummers .8, .9 en .10

Vervolgnummers .8 tot en met .10 werden verstrekt op 30 juli 1920. De stempels werden terugontvangen op 13 juni 1925.
Met ingang van 1 februari 1939 werd het postkantoor te Lichtenvoorde vervangen door een ongeclassificeerd hulppostkantoor.

LISSE
Provincie Zuid-Holland
Op 16 januari 1900 werd het hulppostkantoor Lisse bevorderd tot post-, telegraaf en telefoonkantoor.
Het postkantoor Lisse ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 26 februari 1901.
Nummer .4 op 23 juni 1902.
1901-02-26
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 26 februari 1901.
1902-06-23
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 23 juni 1902.
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Het postkantoor Lisse ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 1 oktober 1908.
Nummer .6 op 19 september 1913.
Nummer .7 op 7 juli 1914.
Nummer .8 in juni 1916.
Nummers .9 en .10 op 24 maart 1920.
1908-10-01
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 1 oktober 1908.
1913-09-19
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 19 september 1913.
1914-07-07
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 7 juli 1914.
1916-06-00
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op in juni 1916. Een datum van verstrekking van het bestellerstempel ontbreekt.
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1920-03-24
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 24 maart 1920.

LOBITH-TOLKAMER
Provincie Gelderland
s
Mededeelingen No 6547 van 11 november 1915: Met ingang van 1 December 1915 wordt te Lobith-Dorp een hulppostkantoor gevestigd, waarvoor het postkantoor te Lobith als hoofdkantoor zal
optreden, hetwelk dan zal zijn geheeten Lobith-Tolkamer.
Het postkantoor Lobith-Tolkamer ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 in juli 1900.
Nummer .5 op 12 mei 1903.
Nummer .6 van het stempel is geen afdruk in het stempelboek aangebracht.
1900-07-00
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt in juli 1900.
1903-05-12
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 12 mei 1903.
19??
Nummer .6
Van bestellerstempel nummers .6 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
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Het postkantoor Lobith-Tolkamer ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .7 en .8 op 27 mei 1920.
1920-05-27
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 27 mei 1920.
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.

LOCHEM
Provincie Gelderland
Met ingang van 15 november 1878 werd het hulppostkantoor Lochem bevorderd tot post- en telegraafkantoor.
Het postkantoor Lochem ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 16 januari 1901.
Nummer .5 op 23 oktober 1901.
Nummers .6 en .7 op 6 november 1906.
1901-01-16
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 16 januari 1901. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1901-10-23
Nummer .5
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Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 23 oktober 1901.
1906-11-02
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 2 november 1906.
Het postkantoor Lochem ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .8 tot en met .10 op 19 april 1910.
Nummers .11 tot en met .13 op 8 mei 1918.
Nummer .14 op 24 maart 1920.
1909-01-02
Nummer .7

Op 2 januari 1909 werd een nieuw bestellerstempel met volgnummer .7 toegezonden ter vervanging
van het op 6 november 1906 verstrekte exemplaar.
1910-04-19
Nummers .8, .9 en .10

Vervolgnummers .8 tot en met .10 werden verstrekt op 19 april 1910.
1918-05-08
Nummers .11, .12 en .13
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Vervolgnummers .11 tot en met .13 werden verstrekt op 8 mei 1918.
1920-03-24
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 24 maart 1920.

LOENEN AAN DE VECHT
Provincie Utrecht
Het postkantoor Loenen aan de Vecht ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in juli 1900.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .4 op 4 maart 1924.
1900-07-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in juli 1900.
19??
Nummer .3
Van bestellerstempel nummers .3 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1924-03-04
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 4 maart 1924.
Mededeelingen No 6003S van 1 juni 1932: Met ingang van 16 Juni 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Loenen a/d Vecht opgeheven en vervangen door een hulpkantoor voor de drie
diensten. Voor den postdienst zal dit met de hulpkantoren te Nieuwersluis en Vreeland en het station
te Loenersloot ressorteeren onder het hoofdkantoor te Utrecht.
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LOOSDUINEN
Provincie Zuid-Holland
Op 1 juni 1900 werd het hulppostkantoor Loosduinen bevorderd tot post- en telegraafkantoor.
Het postkantoor Loosduinen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 18 mei 1903.
Nummer .5 op 31 oktober 1905.
Nummer .6 op 17 augustus 1909.
Nummer .7 op 13 maart 1915.
Nummer .8 op 29 maart 1917.
Nummers .9 en .10 op 28 februari 1919.
Nummer .11 op 6 september 1919.
Nummers .12 tot en met .14 op 9 november 1920.
1903-05-18
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 18 mei 1903.
1905-10-31
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 31 oktober 1905.
1909-08-17
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 17 augustus 1909.
1912-11-06
Nummer .6
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Op 6 november 1912 werd een nieuw bestellerstempel met volgnummer .6 toegezonden ter vervanging van het op 17 augustus 1909 verstrekte exemplaar.
1913-02-27
Nummer .3

Op 27 februari 1913 werd een nieuw bestellerstempel met volgnummer .3 toegezonden ter vervanging
van het op 18 mei 1903 verstrekte exemplaar. Op de bladzijde van het stempelboek is tweemaal de
afdruk van een stempel nummer .3 aangebracht. Bij de tweede afdruk is geen datum vermeld.
1915-03-13
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 13 maart 1915.
1916-01-19
Nummer .2

Op 19 januari 1916 werd een nieuw bestellerstempel met volgnummer .2 toegezonden ter vervanging
van het op 18 mei 1903 verstrekte exemplaar.
1917-03-29
Nummer .8
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Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 29 maart 1917.
1919-02-28
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 28 februari 1919.
1919-09-06
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 6 september 1919.
1920-11-09
Nummers .12, .13 en .14

Vervolgnummers .12 tot en met .14 werden verstrekt op 9 november 1920.
Bij wijze van proef werd het postkantoor op 16 juni 1925 omgezet tot bijkantoor behorende tot het
postkantoor ’s-Gravenhage. Deze proef werd definitief waardoor het bijkantoor officieel werd gevestigd op 16 mei 1929.

LOPPERSUM
Provincie Groningen
Met ingang van 16 november 1898 is het hulppostkantoor te Loppersum opgeheven en vervangen
door een postkantoor.
Het postkantoor Loppersum ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .5 op 27 februari 1913.
19??
Nummers .1 tot en met .4
Van de bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
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1913-02-27
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 27 februari 1913.

LUTTERADE
Provincie Limburg
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: Met ingang van 16 Juli 1929 wordt het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Lutterade vervangen door een bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor met
volledige dienstuitvoering. Genoemd bijkantoor zal voor den post-, telegraaf- en telefoondienst ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Sittard.
Het bijpostkantoor Lutterade ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 op 15 juli 1929.
Nummers .8 en .9 op 20 juli 1929.
1929-07-15
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .7 werden verstrekt op 15 juli 1929.
1929-07-20
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 20 juli 1929.
Op 1 juli 1938 werd de benaming van het bijpostkantoor Lutterade gewijzigd in GELEEN.
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MAARSSEN
Provincie Utrecht
Het postkantoor Maarssen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juli 1900.
Nummer .4 op 12 maart 1904.
1900-07-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in juli 1900.
1904-03-12
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 12 maart 1904.
Het postkantoor Maarssen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 7 juli 1914.
Nummer .6 op 5 januari 1917.
Nummer .7 op 30 juni 1919.
1914-07-07
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 7 juli 1914.

631

1917-01-05
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 5 januari 1917.
1919-06-30
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 30 juni 1919.

MAASSLUIS
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Maassluis ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 in juli 1900.
Nummer .6 op 23 december 1904.
1900-07-00
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt in juli 1900.
1904-12-23
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 23 december 1904.
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1907-03-19
Nummer .1

Op 19 maart 1907 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het in juli 1900 verstrekte exemplaar.
Het postkantoor Maassluis ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .7 op 15 augustus 1907.
Nummer .8 op 8 november 1909.
Nummers .9 en .10 op 30 september 1914.
Nummers .11 tot en met .13 op 24 maart 1920.
1907-08-15
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 15 augustus 1907.
1909-11-08
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 8 november 1909.
1911-06-12
Nummer .6

Op 12 juni 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 23 december 1904.
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1914-09-30
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 30 september 1914.
1916-01-19
Nummer .1

Op 19 januari 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt in juli 1900.
1920-03-24
Nummers .2, .11, .12 en .13

Vervolgnummers .11 tot en met .13 werden verstrekt op 24 maart 1920. Op dezelfde datum werd een
nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt in juli 1900. De stempels met de nummers .11 tot en met .13 werden terugontvangen op 14
januari 1927.

MAASTRICHT
Provincie Limburg
Het postkantoor Maastricht ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 op 24 januari 1874.
Nummer .8 op 15 december 1876.
Nummer .9 op 11 januari 1880.
Nummer .10 op 21 juni 1883.
Nummers .11, .12 en .13 op 24 oktober 1883.
Nummer .14 op 15 april 1885.
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Nummers .15 en .16 op 30 november 1885.
Nummer .17 op 31 oktober 1888.
Nummer .18 op 6 januari 1890.
Nummer .19 op 26 april 1890.
Nummers .20 en .21 op 24 augustus 1894.
Nummer .22 op 18 juni 1898.
Nummer .23 op 12 mei 1903.
Nummer .24 op 18 mei 1903.
Nummers .25 en .26 op 27 augustus 1903.
Nummer .27 op 6 februari 1905.
Nummers .28 en .29 op 30 oktober 1905.
Nummers .30 tot en met .40 op ?
Nummers .41 tot en met .55 op 26 februari 1907.
1874-01-24
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .7 werden verstrekt op 24 januari 1874. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1876-12-15
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 15 december 1876. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1880-01-11
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 11 januari 1880. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
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1883-06-21
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 21 juni 1883.
1883-10-24
Nummers .11, .12 en .13

Vervolgnummers .11, .12 en .13 werden verstrekt op 24 oktober 1883. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1885-04-15
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 15 april 1885.
1885-11-30
Nummers .15 en .16

Vervolgnummers .15 en .16 werden verstrekt op 30 november 1885.
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1886-08-06
Nummers .11 en .15

1888-10-31
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 31 oktober 1888. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1888-12-15
Nummer .5

1890-01-06
Nummers .16 en .18

Vervolgnummer .18 werd verstrekt op 6 januari 1890. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
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1890-04-26
Nummer .19

Vervolgnummer .19 werd verstrekt op 26 april 1890. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1891-07-28
Nummers .2

1893-03-07
Nummers .3 en .9

1894-08-24
Nummers .7, .10, .20 en .21

Vervolgnummers .20 en .21 werden verstrekt op 24 augustus 1894.
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1896-01-29
Nummer .12

1898-06-18
Nummer .22

Vervolgnummer .22 werd verstrekt op 18 juni 1898.
1899-06-22
Nummers .4, .8 en .15

1900-09-00
Nummers .2, .5 en .20

639

1901-10-23
Nummers .14 en .19

1903-05-12
Nummer .23

Vervolgnummer .23 werd verstrekt op 12 mei 1903.
1903-05-18
Nummers .21 en .24

Vervolgnummer .24 werd verstrekt op 18 mei 1903. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .21 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 24 augustus 1894.
1903-08-27
Nummers .25 en .26

Vervolgnummers .25 en .26 werden verstrekt op 27 augustus 1903.
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1905-02-06
Nummer .27

Vervolgnummer .27 werd verstrekt op 6 februari 1905.
1905-10-30
Nummers .21, .28 en .29

Vervolgnummers .28 en .29 werden verstrekt op 30 oktober 1905. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .21 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 18 mei
1903.
1906-06-07
Nummers .9 en .12

19??
Nummers .30 tot en met .40
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .30 tot en met .40 zijn niet opgenomen in
het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt. De stempels zijn toegezonden tussen juni 1906 en februari 1907.
1907-02-28
Nummers .1, .5, .6, .37 en .41 tot en met .55
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Vervolgnummers .41 tot en met .55 werden verstrekt op 28 februari 1907. Tevens werden 15 stel letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1907-04-06
Nummer .30

Op 6 april 1907 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .30 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt tussen juni 1906 en februari 1907.
Het postkantoor Maastricht ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .56 en .57 op 30 april 1909.
Nummers .58 tot en met .60 op 29 augustus 1912.
Nummers .61 tot en met .65 op 26 oktober 1914.
Nummers .66 tot en met .80 op 19 februari 1918.
1907-12-03
Nummers .1, .6 en .15

1908-08-24
Nummer .11

1908-11-25
Nummers .7, .17, .31, .40 en .47
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1909-04-30
Nummers .4 en .54 tot en met .57

Vervolgnummers .56 en .57 werden verstrekt op 30 april 1909.
1912-08-29
Nummers .10, .12, .16, .20 en .45 tot en met .60

Vervolgnummers .58 tot en met .60 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
1913-10-21
Nummers .6, .10, .13, .14, .21, .23, .24, .25, .30, .33 en .36

1914-04-22
Nummers .11 en .35
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1914-10-26
Nummers .61 tot en met .65

Vervolgnummers .61 tot en met .65 werden verstrekt op 26 oktober 1914.
1915-03-13
Nummer .5

1915-05-11
Nummers .40, .41 en .42

1915-06-28
Nummer .3
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1915-08-23
Nummers .43, .44 en .62

1916-01-19
Nummer .51

1917-03-28
Nummers .2, .15, .17, .28, .37 en .38

1917-07-27
Nummer .62

645

1918-01-29
Nummers .1, .8, .18, .19, .26, .31, .32 en .57

1918-02-19
Nummers .66 tot en met .80

Vervolgnummers .66 tot en met .80 werden verstrekt op 19 februari 1918.
1918-09-20
Nummers .4, .7, .9, .22, .27, .34, .39, .54 en .63

1919-02-02
Nummers .47 en .55
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1919-03-13
Nummer .29

1920-06-18
Nummers .81 tot en met 100

Vervolgnummers .81 tot en met 100 werden verstrekt op 18 juni 1920.
1924-07-12
Nummer .1

1926-02-23
Nummer .7

1927-10-19
Nummer .20

1927-12-21
Nummer .54
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1928-04-14
Nummer .13

1928-06-11
Nummer .9

1930-03-12
Nummer .24

1930-04-24
Nummers .12, .16, .29 en .35

Hoofdbestellerstempels Maastricht
1914-02-06
Nummers 1 en 2

De hoofdbestellerstempels met de nummers 1 en 2 werden toegezonden op 6 februari 1914.
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1918-09-20
Nummer 3

Hoofdbestellerstempel nummer 3 werd verstrekt op 20 september 1918.

MADE
Provincie Noord-Brabant
s
Mededeelingen No 6659 van 19 september 1917: Met ingang van 1 October 1917 wordt te Made,
onder opheffing van het hulppost- en het hulptelegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.
Het postkantoor Made ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 14 februari 1918.
Nummers .5 en .6 op 26 februari 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 juli 1927.
1918-02-14
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 14 februari 1918. De
stempels werden terugontvangen op 14 juli 1927 nadat ze op 1 juli 1927 buiten gebruik waren gesteld.
1920-2-26
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 26 februari 1920. De stempels werden terugontvangen
op 14 juli 1927 nadat ze op 1 juli 1927 buiten gebruik waren gesteld.
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Mededeelingen No 4574S van 22 juni 1927: Met ingang van 1 Juli 1927 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Made vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk,
evenals de hulpkantoren Drimmelen en Hooge Zwaluwe, voor den postdienst onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Raamsdonksveer zal ressorteeren.

MAKKUM
Provincie Friesland
Het postkantoor Makkum ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 10 januari 1903.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1903-01-10
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 10 januari 1903.
19??
Nummer .4
Van bestellerstempel nummer .4 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Makkum ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werden verstrekt:
Nummer .5 op 26 januari 1921.
1921-01-26
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 26 januari 1921.
Mededeelingen No 14712S van 22 december 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Makkum wordt met ingang van 16 Januari 1931 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals het post- telegraaf- en telefoonstation te Gaast, voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Bolsward.
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MARKELOO
Provincie Overijssel
Met ingang van 1 november 1894 is het hulppostkantoor te Markeloo opgeheven en vervangen door
een postkantoor.
Het postkantoor Markeloo ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juli 1900.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 maart 1924.
1900-07-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in juli 1900.
19??
Nummers .4 en .5
Van de bestellerstempels met de volgnummers .4 en .5 zijn geen afdrukken in het stempelboek opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Markeloo ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .6 en .7 op 10 juli 1908.
Nummers .8 en .9 op 6 mei 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 maart 1924.
1908-07-10
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 10 juli 1908.
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1920-05-06
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 6 mei 1920. De stempels werden terugontvangen op 27
maart 1924 nadat ze op 16 maart 1924 buiten gebruik waren gesteld.
Mededeelingen No 2139S van 27 februari 1924: Met ingang van 16 Maart 1924 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Markelo vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
voor de drie diensten ressorteerende onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Goor.

MEDEMBLIK
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Medemblik ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in augustus 1900.
Nummer .3 op 12 maart 1902.
Nummer .4 op 25 maart 1920.
Nummer .5 op 26 november 1920.
1900-08-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in augustus 1900.
1902-03-12
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 12 maart 1902.
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1920-03-25
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 25 maart 1920.
1920-11-26
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 26 november 1920.

MEERSSEN
Provincie Limburg
Het postkantoor Meerssen ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in augustus 1900.
Nummer .3 op 20 juli 1905.
1900-08-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in augustus 1900.
1905-07-20
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 20 juli 1905.
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Mededeelingen No 2842S van 5 maart 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Meerssen
werd met ingang van 1 Maart 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals het station te Ulestraten voor den postdienst ressorteert onder het postkantoor te Maastricht.

MEPPEL
Provincie Drenthe
Het postkantoor Meppel ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 31 maart 1882.
Nummer .6 op 29 april 1882.
Nummer .7 op 31 augustus 1892.
Nummer .8 op 1 oktober 1897.
Nummer .9 op 5 april 1898.
Nummers .10 en .11 in augustus 1900.
Nummers .12 tot en met .15 op 12 januari 1903.
Nummers .16 tot en met .18 op 27 augustus 1903.
1882-03-31
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 31 maart 1882. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1882-04-29
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 29 april 1882.
1889-03-28
Nummer .6

Een nieuw stempel met volgnummer .6 werd verstrekt op 28 maart 1889. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag. Verder een letterkarakter C
voor de derde dagelijkse postbestelling en de letter E voor de vijfde postbestelling.
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1892-08-31
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 31 augustus 1892. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1893-02-06
Nummer .4

1896-01-29
Nummers .3 en .5

1897-10-01
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 1 oktober 1897. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1898-04-05
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 5 april 1898.
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1900-08-00
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt in augustus 1900.
1901-04-29
Nummer .6

1902-02-10
Nummer .1

1903-01-12
Nummers .12 tot en met .15

Vervolgnummers .12 tot en met .15 werden verstrekt op 12 januari 1903. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
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1903-08-27
Nummers .16, .17 en .18

Vervolgnummers .16, .17 en .18 werden verstrekt op 27 augustus 1903.
1906-10-15
Nummer .10

Op 15 oktober 1906 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt in augustus 1900.
Het postkantoor Meppel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .19 en .20 op 28 augustus 1912.
Nummers .21 en .22 op 22 april 1914.
Nummers .23 tot en met .25 op 10 april 1919.
1912-08-28
Nummers .17 tot en met .20

Vervolgnummers .19 en .20 werden verstrekt op 28 augustus 1912.
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1914-04-22
Nummers .21 en .22

Vervolgnummers .21 en .22 werden verstrekt op 22 april 1914. De stempels werden terugontvangen
op 2 december 1927 en bewaard.
1917-01-05
Nummer .2

1919-04-10
Nummers .23, .24 en .25

Vervolgnummers .23 tot en met .25 werden verstrekt op 10 april 1919. De stempels werden terugontvangen op 2 december 1927.

MIDDELBURG
Provincie Zeeland
Het postkantoor Middelburg ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 16 juli 1873.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .8 op 23 juni 1882.
Nummer .9 op 31 juli 1883.
Nummers .10 tot en met .12 op 1 november 1893.
Nummers .13 tot en met .15 op 14 februari 1898.
Nummers .16 tot en met .21 op 18 mei 1903.
Nummers .22 en .23 op 2 november 1906.
Nummers .24 tot en met .26 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1873-07-16
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 16 juli 1873. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
18??
Nummer .7
Een afdruk van bestellerstempel nummer .7 is niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin komt een
aantekening voor wanneer het stempel is verstrekt.
1882-06-23
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 23 juni 1882. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1883-07-31
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 31 juli 1883. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1893-11-01
Nummers .10
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Vervolgnummers .10, .11 en .12 werden verstrekt op 1 november 1893. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1894-06-25
Nummer .7

Tevens werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1898-02-14
Nummers .13, .14 en .15

Vervolgnummers .13, .14 en .15 werden verstrekt op 14 februari 1898.
1903-05-18
Nummers .16 tot en met .21

Vervolgnummers .16 tot en met .21 werden verstrekt op 18 mei 1903.
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1906-11-02
Nummers .5, .22 en .23

Vervolgnummers .22 en .23 werden verstrekt op 2 november 1906.
19??
Nummers .24, .25 en .26
Van de bestellerstempels met de volgnummers .24 tot en met .26 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens. De stempels moeten
zijn toegezonden tussen november 1906 en de eerste helft van 1907.
Het postkantoor Middelburg ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .27 en .28 op 8 juni 1916.
Nummers .29 tot en met .33 op 31 oktober 1917.
Nummers .34 tot en met .36 op 21 juli 1919.
1908-05-18
Nummers .1 tot en met .21

1915-03-13
Nummer .14

1915-06-08
Nummers .27 en .28
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Vervolgnummers .27 en .28 werden verstrekt op 8 juni 1916.
1917-10-31
Nummers .29 tot en met .33

Vervolgnummers .29 tot en met .33 werden verstrekt op 31 oktober 1917.
1919-07-21
Nummers .34, .35 en .36

Vervolgnummers .34 tot en met .36 werden verstrekt op 21 juli 1919.
1921-06-23
Nummers .37

Vervolgnummers .37 tot en met .40 werden verstrekt op 23 juni 1921.
1924-08-13
Nummer .28

Op 13 augustus 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .28 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 8 juni 1916.
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1925-08-17
Nummer .6

1925-10-22
Nummer .20

Op 22 oktober 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .20 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 18 mei 1903.
1926-02-12
Nummer .5

1928-03-10
Nummers .7 en .9

1929-11-20
Nummer .23

Op 20 november 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .23 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 2 november 1906.
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MIDDELHARNIS
Provincie Zuid-Holland
Met ingang van 1 december 1890 werd het hulppostkantoor Middelharnis bevorderd tot post- en telegraafkantoor.
Het postkantoor Middelharnis ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in augustus 1900.
1900-08-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in augustus 1900. De dag van
verstrekking ontbreekt.
Het postkantoor Middelharnis ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .4 en .5 op 18 februari 1911.
Nummer .6 op 25 september 1922.
1911-02-18
Nummers .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 18 februari 1911.
1922-09-25
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 25 september 1922.
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MIDDENBEEMSTER
Provincie Noord-Holland
s
Mededeelingen No 7949 van 23 november 1916: Te Middenbeemster wordt met ingang van 1
December 1916, onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-,
telegraaf en telefoonkantoor gevestigd, welk kantoor zal optreden als hoofdkantoor voor het hulppostkantoor te Noordbeemster.
Het postkantoor Middenbeemster ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 8 december 1916.
Nummer .6 op 3 juni 1918.
Nummer .7 in juli 1919.
1916-12-08
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 8 december 1916.
1918-06-03
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 3 juni 1918. Het stempel werd terugontvangen op 17 oktober
1929.
1919-07-00
Nummer .7
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Vervolgnummer .7 werd verstrekt in juli 1919. Het stempel werd terugontvangen, doch een datum is
niet vermeld.
Mededeelingen No 4080S van 2 april 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Middenbeemster is met ingang van 1 April 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals het hulpkantoor te Noordbeemster, voor de drie diensten zal ressorteeren onder
het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Purmerend.

MIJDRECHT
Provincie Utrecht
Het postkantoor Mijdrecht ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in augustus 1900.
Nummer .4 op 14 januari 1905.
Nummer .5 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-08-00
Nummers .1

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in augustus 1900.
1905-01-14
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 14 januari 1905.
19??
Nummer .5
Van bestellerstempel nummer .5 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens. Het stempel moet zijn verstrekt tussen januari 1905 en
het einde van de eerste helft van 1907.
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Het postkantoor Mijdrecht ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .6 tot en met .8 op 10 februari 1921.
1921-02-10
Nummers .6, .7 en .8

Vervolgnummers .6 tot en met .8 werden verstrekt op 10 februari 1921. De stempels met de volgnummers .7 en .8 werden op 16 februari 1924 teruggezonden omdat ze overbodig waren geworden.
Mededeelingen No 10497S van 14 september 1932: Met ingang van 16 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Mijdrecht opgeheven en vervangen door een hulpkantoor voor
de drie diensten. Voor den postdienst zal dit met de hulpkantoren te Vinkeveen en Wilnis ressorteeren
onder het hoofdkantoor te Utrecht.

MILLINGEN
Provincie Gelderland
Het post- en telegraafkantoor Millingen werd opgericht op 1 oktober 1908.
Het postkantoor Millingen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 2 januari 1909.
Nummer .3 op 30 juni 1909.
Nummers .4 tot en met .7 op 16 maart 1920.
De stempels werden op 1 maart 1922 buiten gebruik gesteld.
1909-01-02
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 2 januari 1909.
1909-06-30
Nummer .3
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Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 30 juni 1909. Tevens werden de letterkarakters A, B en C toegezonden voor drie postbestellingen per dag.
1913-10-21
Nummer .2

Op 21 oktober 1913 werd een nieuw stempel nummer .2 toegezonden ter vervanging van het op 2
januari 1909 verstrekte stempel.
1920-03-16
Nummers .4 tot en met .7

Vervolgnummers .4 tot en met .7 werden verstrekt op 16 maart 1920.
Mededeelingen No 1619S van 22 februari 1922: Met ingang van 1 Maart 1922 wordt, onder opheffing van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Millingen, aldaar een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd.

MONNIKENDAM
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Monnikendam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 3 december 1907.
Nummer .5 op 20 juni 1921.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 januari 1933.
1907-12-03
Nummers .1 tot en met .4
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De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt 3 december 1907. Bestellerstempel nummer .4 is verloren geraakt en in december 1926 vervangen door een nieuw exemplaar.
De stempels .1 tot en met .3 werden op 2 februari 1933 vernietigd, nadat ze op 16 januari 1933 buiten
gebruik waren gesteld.
1921-06-20
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 20 juni 1921. Het stempel werd op 2 februari 1933 terugontvangen en bewaard, nadat het stempel op 16 januari 1933 buiten gebruik was gesteld.
1926-12-28
Nummer .4

Op 28 december 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 3 december 1907, dat verloren was geraakt. Het stempel werd op 2 februari 1933 terugontvangen en bewaard, nadat het stempel op 16 januari 1933 buiten gebruik was
gesteld.
Het postkantoor Monnikendam werd opgeheven op 16 januari 1933 en omgezet in een hulpkantoor.

MONSTER
Provincie Zuid-Holland
Met ingang van 1 mei 1894 werd het hulppostkantoor Monster bevorderd tot post- en telegraafkantoor.
Het postkantoor Monster ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 21 januari 1908.
Nummer .3 op 18 februari 1911.
Nummer .4 op 8 juni 1916.
1908-01-21
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 21 januari 1908.
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1911-02-18
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 18 december 1911.
1916-06-08
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 8 juni 1916.
1929-09-24
Nummer

Op 24 september 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 18 december 1911.

MONTFOORT
Provincie Utrecht
Op 1 december 1891 werd het hulppostkantoor te Montfoort omgezet in een postkantoor.
Het postkantoor Montfoort ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werd verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 in augustus 1900.
De stempels werden op 1 augustus 1922 buiten gebruik gesteld.
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1900-08-00
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt in augustus 1900. De dag van
verstrekking is niet vermeld.
Het postkantoor Montfoort ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werd verstrekt:
Nummer .6 op 20 mei 1921.
Het stempel werd op buiten gebruik gesteld op 1 augustus 1922.
1919-03-00
Nummer .3

Een afdruk van het stempel met volgnummer .3, besteld in maart 1919, is niet op de stempelkaart
aangebracht. Het stempel werd toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt in augustus
1900.
1921-05-20
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 20 mei 1921. Het stempel werd terugontvangen op 24 augustus
1922, nadat het stempel op 1 augustus 1922 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 5697S van 28 juni 1922: Met ingang van 1 Augustus 1922 wordt, met opheffing
van het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Montfoort, aldaar een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd, hetwelk voor den postdienst onder Woerden zal ressorteeren, terwijl het telegraafkantoor Utrecht als contrôlekantoor voor den telegraaf- en telefoondienst zal optreden.
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MOORDRECHT
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Moordrecht ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werd verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 27 september 1906.
Nummer .3 op 21 september 1919.
Nummers .4 en .5 op 24 mei 1921.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 oktober 1924.
1906-09-27
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 27 september 1906.
1919-09-21
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 24 september 1919. Het stempel werd terugontvangen op 24
oktober 1924, nadat het stempel op 1 oktober 1924 buiten gebruik was gesteld.
1921-05-24
Nummers .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 24 mei 1921. Stempel nummer .5 werd teruggezonden
wegens overcompleet. De datum van terugzending was 14 november 1923. Stempel nummer .4 werd
terugontvangen op 24 oktober 1924, nadat het stempel op 1 oktober 1924 buiten gebruik was gesteld..
Mededeelingen No 9707S van 10 september 1924: Met ingang van 1 October 1924 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Moordrecht vervangen door een hulpkantoor voor de drie diensten,
hetwelk met de hulpkantoren te Gouderak en Nieuwerkerk a/d IJssel voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Gouda.
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MUSSELKANAAL
Provincie Groningen
s
Mededeelingen No 2571 van 27 juni 1912: Met ingang van 1 Juli 1912 wordt onder opheffing van
het hulppostkantoor Musselkanaal II, een postkantoor gevestigd te Musselkanaal, waaronder zullen
e
e
ressorteeren de hulppostkantoren 2 Exloërmond, Musselkanaal (1 Exloërmond) en Valthermond.
Het postkantoor Musselkanaal ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werd verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 op 29 augustus 1912.
Nummers .9 en .10 op 24 maart 1920.
Nummer .11 op 20 augustus 1921.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 oktober 1932.
1912-08-29
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .8 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
1920-03-24
Nummers .9 en .10

Vervolgnummer .9 en .10 werden verstrekt op 24 maart 1920.
1921-08-20
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 20 augustus 1921.
Mededeelingen No 10810S van 21 september 1932: Met ingang van 1 October 1932 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Musselkanaal vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoone
e
kantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te 2 Exloermond, Musselkanaal 1 Exloermond en Valthermond-Oost de stations te Valthermond-West, en Mussel, voor den postdienst zal ressorteeren
onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Stadskanaal.
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NAALDWIJK
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor was gevestigd sinds 15 januari 1884.
Het postkantoor Naaldwijk ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in augustus 1900.
Nummer .4 op 3 januari 1907.
1900-08-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in augustus 1900.
1907-01-03
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 3 januari 1907.
Het postkantoor Naaldwijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .5 en .6 op 27 februari 1913.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .8 op 30 september 1929.
1913-02-27
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 27 februari 1913.
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1919-08-06
Nummer .2

19??
Nummer .7
Een afdruk van bestellerstempel nummers .7 is niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin komt
een aantekening voor wanneer het stempel is verstrekt.
1929-09-30
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 30 september 1929.

NAARDEN
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Naarden ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 in augustus 1900.
Nummer .6 op 29 januari 1901.
1900-08-00
Nummers

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt in augustus 1900.
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1901-01-29
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 29 januari 1901.
Het postkantoor Naarden ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .7 tot en met .9 is geen datum vermeld.
19??
Nummers .7, .8 en .9

Bij de afdrukken is geen datum van verstrekking vermeld. De stempels zijn later teruggezonden wegens overcompleet. Ook hierbij is geen datum vermeld.
1923-04-30
Nummers .7 en .8

Op 30 april 1923 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .7 en .8 toegezonden
ter vervanging van de eerder verstrekte stempels. Het kan zijn, dat de stempels wederom werden
toegezonden, nadat de stempels met de nummers .7, .8 en .9 eerder waren teruggezonden wegens
overcompleet.
Het postkantoor Naarden werd op 1 september 1933 opgeheven en omgezet in een hulpkantoor.

NEDER-HARDINXVELD
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Neder-Hardinxveld ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in mei 1900.
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1900-05-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in mei 1900.
Het postkantoor Neder-Hardinxveld ontving één bestellerstempel in model type II (liggend ovaal).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werd verstrekt:
Nummer .4
1903-11-13
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 13 november 1903. De reden waarom een afwijkend model bestellerstempel werd toegezonden is niet duidelijk.
Met ingang van 1 november 1939 werd het postkantoor te Neder-Hardinxveld vervangen door een
ongeclassificeerd hulppostkantoor.

NEEDE
Provincie Gelderland
Met ingang van 28 december 1900 werd het hulppostkantoor Neede bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Neede ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 30 november 1904.
Nummers .4 tot en met .7 op 5 april 1918.
Nummers .8 tot en met .10 op 30 juli 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 juni 1932.
1904-11-30
Nummers .1, .2 en .3
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De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 30 november 1904.
1918-04-05
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de nummers .4 tot en met .7 werden verstrekt op 5 april 1918. Op dezelfde
datum werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1, .2 en .3 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 30 november 1904. Stempel nummer .5 is verloren geraakt en
vervangen door een nieuw exemplaar op 18 december 1926.
1920-03-24
Nummer .3

Op 24 maart 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 5 april 1918.
1920-07-30
Nummers .8, .9 en .10

Vervolgnummers .8 tot en met .10 werden verstrekt op 30 juli 1920.
1926-12-18
Nummer .5

Bestellerstempel nummer .5 werd toegezonden op 18 december 1926 ter vervanging van het verloren
stempel, verstrekt op 5 april 1918.
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Mededeelingen No 5401S van 18 mei 1932: Met ingang van 1 Juni 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Neede vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk,
evenals het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te Noordijk en het hulppostkantoor te Rietmole
voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Enschede.

NEUZEN zie TERNEUZEN
NIEUW BUINEN
Provincie Drenthe
s
Mededeelingen No 8960 van 28 december 1916: Met ingang van 16 Januari 1917 wordt te Nieuw
Buinen, onder opheffing van het hulppost- en het hulptelegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-,
telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zal ressorteeren het hulppostkantoor te
Buinerveen.
Het postkantoor Nieuw Buinen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 6 februari 1917.
Nummers .5 tot en met .7 op 8 januari 1921.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 augustus 1930.
1917-02-06
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 6 februari 1917.
1921-01-08
Nummers .5, .6 en .7

Vervolgnummers .5 tot en met .7 werden verstrekt op 8 januari 1921.
Mededeelingen No 9236S van 6 augustus 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te NieuwBuinen wordt met ingang van 16 Augustus 1930 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk, evenals het hulpkantoor te Buinerveen voor den postdienst zal ressorteeren
onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Stadskanaal.
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NIEUW-AMSTERDAM
Provincie Drenthe
Dienstorder No 500 van 12 november 1908: Onder het met ingang van 16 November e.k. te openen
postkantoor te Nieuw-Amsterdam zal tevens ressorteeren het hulppostkantoor te Klazienaveen.
De bodeloop van Emmen naar Klazienaveen, v.v. (N° 155 van de lijst der postdiensten) blijft onder de
Afdeeling Groningen behooren. In artikel 15 der V.P.T. is onder Groningen op te nemen:
de bodeloop Emmen-Klazienaveen, v.v.
Gelijktijdig zal het postkantoor te Hoogeveen in plaats van dat te Emmen, als hoofdkantoor, optreden
voor de hulppostkantoren te Oosterhesselen, Sleen en Zweelo.
Het postkantoor Nieuw-Amsterdam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 2 januari 1909.
Nummers .6 en .7 op 28 augustus 1915.
Nummers .8 en .9 op 3 februari 1917.
De stempels werden op 1 september 1932 buiten gebruik gesteld.
1909-01-02
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 2 januari 1909.
1915-08-28
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 28 augustus 1915.
1917-02-03
Nummers .8 en .9
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Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 3 februari 1917. Beide stempels werden terugontvangen op 26 juli 1927 en bewaard.
Mededeelingen No 9588S van 24 augustus 1932: Met ingang van 1 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Nieuw Amsterdam vervangen door een hulppost-, een telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te Erica, Klazienaveen en Zwartemeer en
het station te Barger-Compascuum voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Emmen.

NIEUWE-PEKELA
Provincie Groningen
Het postkantoor Nieuwe-Pekela ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 in augustus 1900.
Nummer .5 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .6 op 20 maart 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 mei 1928.
1900-08-00
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt in augustus 1900.
19??
Nummer .5
Van bestellerstempel nummer .5 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1920-03-20
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 20 maart 1920.
Mededeelingen No 3751S van 18 april 1928: Het post- en telegraafkantoor te Nieuwe-Pekela wordt
met ingang van 1 Mei 1928 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk voor
den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Winschoten.
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NIEUWENDAM
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Nieuwendam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 2 juni 1904.
1904-06-02
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 2 juni 1904.

NIEUWESCHANS voorheen NIEUWE-SCHANS
Provincie Groningen
s
Mededeelingen No 788 van 26 februari 1914: Met ingang van 1 Maart 1914 wordt te NieuweSchans, onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-, telegraafen telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Drieborg,
Nieuw-Beerta en Oudeschans.
Het postkantoor Nieuweschans ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 22 april 1914.
Nummer .6 op 26 oktober 1914.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 mei 1927.
1914-04-22
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 22 april 1914. Ze werden
terugontvangen op 30 mei 1927 nadat ze op 1 mei 1927 buiten gebruik waren gesteld.
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1914-10-26
Nummer .5 en .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 26 oktober 1914. Op dezelfde datum werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 22 april 1914. De
stempels werden terugontvangen op 30 mei 1927 nadat ze op 1 mei 1927 buiten gebruik waren gesteld.
Mededeelingen No 3015S van 27 april 1927: Het post- en telegraafkantoor te Nieuweschans wordt
met ingang van 1 Mei a.s. vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
evenals de stations te Drieborg en Nieuw-Beerta voor den postdienst zal ressorteeren onder het posten telegraafkantoor te Winschoten.

NIJKERK
Provincie Gelderland
Het postkantoor Nijkerk ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 in augustus 1900.
Nummer .6 op 22 november 1903.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-08-00
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt in augustus 1900. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1903-11-22
Nummer .6
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Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 22 november 1903. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag. De vijfde postbestelling werd in 1903 ingevoerd.
19??
Nummer .7
Van bestellerstempel nummer .7 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens. Het stempel moet zijn verstrekt tussen december 1903
en het einde van de eerste helft van 1907.
Het postkantoor Nijkerk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .8 en .9 op 7 juli 1914.
1914-07-07
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 7 juli 1914.
1914-10-26
Nummer .7

Op 26 oktober 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van
het eerder verstrekte stempel. Dat stempel moet zijn verstrekt tussen december 1903 en het einde
van de eerste helft van 1907.
1919-03-13
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 13 maart 1919.
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1919-12-04
Nummers .2 en .12 tot en met .14

Vervolgnummers .12 tot en met .14 werden verstrekt op 4 december 1919. Op dezelfde datum werd
een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel
verstrekt in augustus 1900. Stempel nummer .12 werd teruggezonden op 16 september 1927.

NIJMEGEN
Provincie Gelderland
Het postkantoor Nijmegen ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 op 11 februari 1873.
Nummer .8 op 15 december 1877.
Nummer .9 op 8 augustus 1879.
Nummer .10 op 8 december 1879.
Nummers .11 en .12 op 31 mei 1881.
Nummers .13 en .14 op 8 mei 1883.
Nummers .15 en .16 op 31 augustus 1883.
Nummer .17 op 23 oktober 1885.
Nummers .18 en .19 op 19 juni 1889.
Nummers .20 en .21 op 7 juli 1892.
Nummer .23 op 23 januari 1897.
Nummers .24 en .25 op 20 september 1894.
Nummers .26 en .27 op 1 oktober 1897.
Nummers .28 tot en met .30 op 22 februari 1899.
Nummers .31 tot en met .33 in augustus 1900.
Nummers .34 en .35 op 20 november 1901.
Nummers .36 tot en met .39 op 20 oktober 1902.
Nummers .40 en .41 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .42 tot en met .50 op 30 april 1904.
Nummers .51 tot en met .57 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1873-02-11
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .7 werden verstrekt op 11 februari 1873. Tevens
de letterkarakters A tot en met E voor vijf postbestellingen per dag.
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1877-12-15
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 15 december 1877. Tevens de letterkarakters A tot en met E
voor vijf postbestellingen per dag.
1879-08-08
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 8 augustus 1879. Omdat de afdruk van het stempel kopstaand is
aangebracht is vermeld: (is no 9).
1879-12-08
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 8 december 1879.
1881-05-31
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 31 mei 1881. Tevens werden de letterkarakters A tot
en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1883-05-08
Nummers .13 en .14
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Vervolgnummers .13 en .14 werden verstrekt op 8 mei 1883. Tevens werden de letterkarakters A tot
en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1883-08-31
Nummers .15 en .16

Vervolgnummers .15 en .16 werden verstrekt op 31 augustus 1883. Tevens werden de letterkarakters
A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1885-10-23
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 23 oktober 1885. Op 31 oktober 1885 werden voor dit stempel
de letterkarakters A tot en met H toegezonden voor acht postbestellingen per dag.
1889-06-19
Nummers .13, .18 en .19

Vervolgnummers .18 en .19 werden verstrekt op 19 juni 1889. Tevens werden de letterkarakters A tot
en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1891-07-28
Nummer .10
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1891-12-04
Nummers .3

1892-07-07
Nummers .20, .21 en .22

Vervolgnummers .20, .21 en .22 werden verstrekt op 7 juli 1892. Tevens werden de letterkarakters A
tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1892-08-31
Nummer .12

1893-08-02
Nummers .4, .7 en .14
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1894-09-20
Nummers .24 en .25

Vervolgnummers .24 en .25 werden verstrekt op 20 september 1894. Bestellerstempel nummer .23
werd om niet duidelijke reden overgeslagen en toegezonden op 23 januari 1897.
1896-12-18
Nummer .19

1897-01-23
Nummer .23

Vervolgnummer .23 werd verstrekt op 23 januari 1897.
1897-04-10
Nummer .2

1897-10-01
Nummers

Vervolgnummers .26 en .27 werden verstrekt op 1 oktober 1897.

689

1899-02-20
Nummers .4, .23, .28, .29 en .30

Vervolgnummers .28, .29 en .30 werden verstrekt op 22 februari 1899.
1900-08-00
Nummers .31, .32 en .33

Vervolgnummers .31, .32 en .33 werden verstrekt in augustus 1900.
1901-11-20
Nummers .34

Vervolgnummers .34 en .35 werden verstrekt op 20 november 1901.
1902-10-08
Nummer .1
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1902-10-20
Nummers .3, .11, .16 en .36 tot en met .39

Vervolgnummers .36 tot en met .39 werden verstrekt op 20 oktober 1902.
1902-11-03
Nummer .26

1903-05-29
Nummer .5

19??
Nummers .40 en .41
Van de bestellerstempels met de volgnummers .40 en .41 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens. Het is niet duidelijk of deze
twee stempels in model type IV zijn verstrekt. De nummers .40 en .41 werden in model type I toegezonden op 10 juli 1908.
1904-04-30
Nummers .42 tot en met .50
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Vervolgnummers .42 tot en met .50 werden verstrekt op 30 april 1904.
1904-07-11
Nummers .1, .7, .8. .20 en .31

De bestellerstempels met de volgnummers .1, .7, .20 en .31 zijn twee maal afgedrukt op de bladzijde
van het stempelboek van Nijmegen. Eerst zijn de stempels van 11 juli 1904 vermeld en daarna de
datum 9 juli 1904. Waarschijnlijk betrof het een vergissing.
19??
Nummers .51 tot en met .57
Van de bestellerstempels met de volgnummers .51 tot en met .57 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens. De stempels moeten
zijn toegezonden tussen augustus 1904 en september 1906.
1906-09-14
Nummers .11 en .12

Het postkantoor Nijmegen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .58 tot en met .62 op 3 december 1907.
Nummers .63 tot en met .75 op 14 juni 1912.
Nummers .76 tot en met .79 op 27 juli 1916.
Nummers .80 tot en met .90 op 1 mei 1919.
Nummers .91 tot en met 120 op 6 mei 1919.

Bestellerstempel nummer .27 is niet vermeld in het stempelboek. De datum van verstrekking is onbekend.
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1907-12-03
Nummers .17, .18 en .58 tot en met .62

Vervolgnummers .58 tot en met .62 werden verstrekt op 3 december 1907.
1908-07-10
Nummers .1 en .16

1908-07-10
Nummers .40, .41 en .46

Op 10 juli 1908 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .40, .41 en .46 toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt tussen juni 1903 en april 1904 (nummers
.40 en .41) en op 30 april 1904 (nummer .46).
1909-08-17
Nummers .3, .34 en .58

Op 17 augustus 1909 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .3, .34 en .58 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op .. (nummer .3), 20 november 1901 (oud model
nummer .34) en 3 december 1907 (nieuw model nummer .58).
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1910-03-31
Nummer .38

Op 31 maart 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .38 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 20 oktober 1902.
1911-11-13
Nummer .3, .32 en .42

Op 13 november 1911 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .3, .32 en .42 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 17 augustus 1909 (nieuw model nummer .3), in
augustus 1900 (oud model nummer .32) en op 30 april 1904 (oud model nummer .42).
1912-01-26
Nummer .37

Op 26 januari 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .37 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 20 oktober 1902.
1912-06-14
Nummer .57 en .63 tot en met 75

Vervolgnummers .63 tot en met .75 werden verstrekt op 14 juni 1912. Verder werd een vervangend
bestellerstempel nummer .57 toegezonden per afzonderlijke brief. Het eerste stempel met nummer .57
was van het oude model, toegezonden tussen augustus 1904 en september 1906.
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1913-04-28
Nummer .11

1914-09-30
Nummer .12 en .53

Op 30 september 1914 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .12 en .53 toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 31 augustus 1892 (oud model nummer .12) en
tussen augustus 1904 en september 1906 (oud model nummer .53).
1915-05-11
Nummer .51

Op 11 mei 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .51 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt tussen augustus 1904 en september 1906.
1916-06-08
Nummer .22 en .29

Op 8 juni 1916 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .22 en .29 toegezonden
ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 7 juli 1892 (nummer .22) en 22 februari 1899
(nummer .29).
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1916-07-27
Nummer .76 tot en met .79

Vervolgnummers .76 tot en met .79 werden verstrekt op 27 juli 1916.
1916-09-26
Nummer .33

Op 26 september 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .33 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt in augustus 1900.
1917-03-29
Nummer .45

Op 29 maart 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .45 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 30 april 1904.
1918-01-28
Nummer .62

Op 28 januari 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .62 toegezonden ter vervanging
van het nieuwe model stempel verstrekt op 3 december 1907.
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1919-05-01
Nummers .2, .4, .13, .15, .20, .23, .34, .35, .39, .51 en .80 tot en met .90

Vervolgnummers .80 tot en met .90 werden verstrekt op 1 mei 1919.
1920-05-06
Nummers .91 tot en met 120

Vervolgnummers .91 tot en met 120 werden verstrekt op 6 mei 1920.
1922-03-03
Nummers .4, .13, .15, .20, .30, .34 en .54

1922-12-20
Nummers .28, .31, .85 en .92
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Op 20 december 1922 werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .28, .31, .85 en .92
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 22 februari 1899 (oud model nummer .28),
in augustus 1900 (oud model nummer .31) en 1 mei 1919 (nieuw model nummers .85 en .92).
1923-05-02
Nummer .18

Op 2 mei 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .18 toegezonden ter vervanging van het
nieuwe model stempel verstrekt op 3 december 1907.
1923-09-07
Nummer .47

Op 7 september 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .47 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 30 april 1904.
1925-07-23
Nummer .7

1925-08-01
Nummer .46

Op 1 augustus 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .46 (besteld in juli 1925) toegezonden ter vervanging van het nieuwe model stempel verstrekt op 10 juli 1908.
1925-08-07
Nummer .18

Op 7 augustus 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .18 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 2 mei 1923.
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1928-09-04
Nummer .56

Op 4 september 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .56 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt tussen augustus 1904 en september 1906.
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