NIJVERDAL
Provincie Overijssel
Met ingang van 1 april 1903 werd het postkantoor Nijverdal opgericht.
Het postkantoor Nijverdal ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 30 april 1904.
Nummers .3 en .4 op 16 februari 1905 of 28 februari 1905.
Nummers .5 en .6 op 14 januari 1905.
Nummers .7 tot en met .9 op 5 oktober 1921.
1904-04-30
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 30 april 1904.
1905-01-14
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 14 januari 1905. De nummers .3 en .4 werden één
maand later toegezonden. De reden is niet duidelijk.
1905-02-16 of 1905-02-28
Nummers .3 en .4

Op de bladzijde van het stempelboek van het postkantoor Nijverdal zijn de bestellerstempels met de
volgnummers .3 en .4 twee maal afgedrukt met twee verschillende verstrekkingsdata. De twee data
liggen slechts 12 dagen uit elkaar. Waarschijnlijk is de eerste zending verloren gegaan en zijn de
stempels opnieuw verstrekt. Daarover bestaat echter geen zekerheid.
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1921-10-05
Nummers .1, .7, .8 en .9

Vervolgnummers .7, .8 en .9 werden verstrekt op 5 oktober 1921. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 30 april
1904.

NOORDWIJK
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Noordwijk ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 in augustus 1900.
Nummer .5 op 29 januari 1901.
Nummer .6 op 21 juli 1904.
1900-08-00
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt in augustus 1900.
1901-01-29
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 29 januari 1901.
1904-07-21
Nummer .6
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Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 21 juli 1904.
Het postkantoor Noordwijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .7 op 26 oktober 1907.
Nummers .8 en .9 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .10 en .11 op 30 juni 1909.
Nummer .12 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .13 tot en met .15 op 26 oktober 1914.
1907-10-26
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 26 oktober 1907.
19??
Nummers .8 en .9
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .8 en .9 zijn niet opgenomen in het
stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
1909-06-30
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 30 juni 1909.
19??
Nummer .12
Een afdruk van bestellerstempel nummer .12 is niet opgenomen in het stempelboek. Evenmin komt
een aantekening voor wanneer het stempel is verstrekt.
1910-10-26
Nummer .8

702

Op 26 oktober 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van
het nieuwe model stempel verstrekt tussen november 1907 en juni 1909.
1914-10-26
Nummer .1, .13, .14 en .15

Vervolgnummers .13 tot en met .15 werden verstrekt op 26 oktober 1914. Op dezelfde datum werd
een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel
verstrekt in augustus 1900.
1919-12-13
Nummer .11

Op 13 december 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 30 juni 1909.

NOORDWOLDE
Provincie Friesland
Dienstorder No 445 van 8 oktober 1908: Met ingang van 16 October 1908 wordt het
hulppostkantoor te Noordwolde (Fr.) opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd. Onder dit
postkantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren Steggerda en Zorgvlied.
Dienstorder No 457 van 15 oktober 1908: De openstelling van het postkantoor te Noordwolde,
medegedeeld in dienstorder No 445 van het loopende jaar, zal ingaan 1 November e.k.
Het postkantoor Noordwolde ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 2 januari 1909.
Nummers .7 en .8 op 29 maart 1917.
Nummers .9 en .10 op 3 juli 1922.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 maart 1930.
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1909-01-02
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 2 januari 1909.
1917-03-29
Nummer .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 29 maart 1917. De stempels werden terugontvangen op
1 april 1930 nadat ze op 1 maart 1930 buiten gebruik waren gesteld. De stempels werden bewaard.
1922-07-03
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 3 juli 1922. De stempels werden terugontvangen op 1
april 1930 nadat ze op 1 maart 1930 buiten gebruik waren gesteld. De stempels werden bewaard.
Mededeelingen No 2842S van 5 maart 1930: Met ingang van 1 Maart 1930 werd het post-, telegraafen telefoonkantoor te Noordwolde vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor,
hetwelk evenals de hulpkantoren te Frederiksoord en te Oldeberkoop en de stations te Vledder en te
Wapserveen voor den postdienst onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoorkantoor te Steenwijk
ressorteert.
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NUNSPEET
Provincie Gelderland
Het postkantoor Nunspeet ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 4 augustus 1906.
Nummer .5 op 10 augustus 1908.
Nummer .6 op 16 september 1908.
Nummer .7 op 3 januari 1910.
Nummers .8 en .9 op 1 juli 1919.
1906-08-04
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 4 augustus 1906. De
stempels waren besteld op 12 juni 1906.
1908-08-10
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 10 augustus 1908.
1908-09-16
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 16 september 1908.
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1910-01-03
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 3 januari 1910.
1919-07-01
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 1 juli 1919.
1921-11-17
Nummer .5

Op 17 november 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 10 augustus 1908.
1926-02-23
Nummers .3 en .5

Op 23 februari 1926 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .3 en .5
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 4 augustus 1906 (nummer .3) en 17
november 1921 (nummer .5).
1929-10-10
Nummer .4
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Op 10 oktober 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het versleten stempel verstrekt op 4 augustus 1906.

OEGSTGEEST
Provincie Zuid-Holland
Dienstorder No 325 van 19 juli 1906: Met ingang van 1 Augustus e.k. wordt te Oegstgeest het
hulppostkantoor opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor Oegstgeest ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 2 februari 1907.
Nummer .3 op 26 oktober 1907.
Nummer .4 op 5 januari 1910.
Nummer .5 op 14 augustus 1911.
Nummer .6 op 6 mei 1929.
1907-02-02
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 2 februari 1907.
1907-10-26
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 26 oktober 1907.
1910-01-05
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 5 januari 1910.
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1911-08-14
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 14 augustus 1911.
1923-11-28
Nummer .2

Op 28 november 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 2 februari 1907.
1924-07-25
Nummer .1

Op 25 juli 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 2 februari 1907.
1929-05-06
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 6 mei 1929. Tevens werden de letterkarakters A, B en C
toegezonden voor drie postbestellingen per dag.

OIRSCHOT
Provincie Noord-Brabant
Het hulpkantoor werd op 1 augustus 1884 bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Oirschot ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
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De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers 1. tot en met .4 in augustus 1900.
Nummer .5 is geen afdruk of vermelding in het stempelboek aangebracht.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 september 1926.
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.
Het postkantoor Oirschot ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .6 op 12 mei 1916.
Nummers .7 en .8 op 2 juli 1919.
Nummer .9 op 30 januari 1920.
Nummers .10 tot en met .12 op 24 maart 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 september 1926.
1916-05-12
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 12 mei 1916. Het stempel werd terugontvangen op 14 juli 1927.
1919-07-02
Nummers .7 en .8
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Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 2 juli 1919. De stempels werden terugontvangen op 14
juli 1927.
1920-01-30
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 30 januari 1920. Het stempel werd terugontvangen op 14 juli
1927.
1920-03-24
Nummers .10, .11 en .12

Vervolgnummers .10 tot en met .12 werden verstrekt op 24 maart 1920. De stempels werden
terugontvangen op 14 juli 1927.
Mededeelingen No 9642S van 25 augustus 1926: Met ingang van 16 September 1926 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oirschot vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk, evenals het hulpkantoor te Middelbeers, voor den postdienst zal
ressorteeren onder het postkantoor te Tilburg.

OISTERWIJK
Provincie Noord-Brabant
Met ingang van 1 mei 1869 werd het hulppostkantoor Oisterwijk bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Oisterwijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 14 januari 1905.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .6 op 2 augustus 1917.
Nummers .7 en .8 op 22 augustus 1919.
Nummer .9 op 30 januari 1920.
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1905-01-14
Nummers

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt 14 januari 1905.
19??
Een afdruk van de bestellerstempels nummers .4 en .5 is niet in het stempelboek aangebracht. Een
datum van verstrekking van beide stempels ontbreekt eveneens.
1917-08-02
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 2 augustus 1917.
1919-08-22
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 22 augustus 1919.
1920-01-30
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 30 januari 1920.
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1927-04-23
Nummer .2

Op 23 april 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 14 januari 1905. Het nieuwe stempel werd vervangen op 23 februari 1928.
1928-02-23
Nummer .2

Op 23 februari 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 23 april 1927. Het stempel werd echter teruggezonden op 30 maart 1928 en
bewaard. De reden van terugzending is niet duidelijk.
1928-09-11
Nummer .1

Op 11 september 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 14 januari 1905.

OLDENZAAL
Provincie Overijssel
Het postkantoor Oldenzaal ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .9 op 11 januari 1901.
Nummer .10 op 20 oktober 1902.
Nummer .11 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1901-01-11
Nummers .1 tot en met .9

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .9 werden verstrekt 11 januari 1901. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
Bestellerstempel nummer .8 is zoekgeraakt, aldus een rapport van de directeur van het postkantoor
Oldenzaal van 22 september 1927.
1902-10-20
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 20 oktober 1902.
1905-11-25
Nummer .4

Op 25 november 1905 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 11 januari 1901.
19??
Nummer .11
Van bestellerstempel nummer .11 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Oldenzaal ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .12 op 12 oktober 1907.
Nummers .13 en .14 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .15 en .16 op 14 augustus 1911.
Nummers .17 tot en met .19 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .20 tot en met .23 op 22 oktober 1919.
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1907-10-12
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 12 oktober 1907. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
19??
Nummers .13 en .14
Van de bestellerstempels met de volgnummers .13 en .14 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1911-08-14
Nummers .2, .11, .15 en .16

Vervolgnummers .15 en .16 werden verstrekt op 14 augustus 1911. Op dezelfde datum werden twee
nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .2 en .11 toegezonden ter vervanging van de oude
model stempels verstrekt op 11 januari 1901 (nummer .2) en tussen december 1905 en oktober 1907
(nummer .11).
1914-04-22
Nummer .6

Op 22 april 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 11 januari 1901.
19??
Nummers .17, .18 en .19
Van de bestellerstempels met de volgnummers .17, .18 en .19 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
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1917-03-22
Nummer .9

Op 22 maart 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 11 januari 1901.
1919-10-22
Nummers .20 tot en met .23

Vervolgnummers .20 tot en met .23 werden verstrekt op 22 oktober 1919. Stempel nummer .20 werd
terugontvangen in augustus 1927.
1919-12-00
Nummers .11 tot en met .15

In december 1919 werden vijf nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .11 tot en met .15
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 14 augustus 1911 (nummers .11 en .15), 12
oktober 1907 (nummer .12) en verstrekt tussen oktober 1907 en augustus 1911 (nummers .13 en .14).
Stempel nummer .15 werd terugontvangen op 15 mei 1928.
1920-11-06
Nummers .24 tot en met .30
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Vervolgnummers .24 tot en met .30 werden verstrekt op 6 november 1920. Stempelnummer .25 is
zoekgeraakt in januari 1927. De stempels .26 tot en met .30 werden terugontvangen in augustus 1927.
1921-01-08
Nummers .17, .18 en .19

Op 8 januari 1921 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .17, .18 en .19
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt tussen april 1914 en maart 1917. Stempel
nummer .18 werd terugontvangen in augustus 1927.
1922-11-17
Nummer .12

Op 17 november 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .12 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt in december 1919.
1923-08-13
Nummer .12

Op 13 augustus 1923 werd wederom een nieuw bestellerstempel met nummer .12 toegezonden ter
vervanging van het stempel verstrekt op 17 november 1922.
1923-10-23
Nummer .16

Op 23 oktober 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .16 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 14 augustus 1911.
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1928-05-10
Nummer .8

Op 10 mei 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 11 januari 1901 dat was zoekgeraakt.
1929-12-08
Nummer .7

Op 8 december 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 11 januari 1901.

OLST
Provincie Overijssel
Het postkantoor Olst ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 29 januari 1901.
1901-01-29
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 29 januari 1901.

OMMEN
Provincie Overijssel
Het postkantoor Ommen ontving bestellerstempels in model II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in augustus 1900.
Nummer .4 op 29 maart 1902.
Nummer .5 op 12 mei 1903.
Nummers .6 tot en met .9 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .10 op 14 mei 1907 (model type III rechthoekig).
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1900-08-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in augustus 1900.
1902-03-29
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 29 maart 1902.
1903-05-12
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 12 mei 1903. Tevens werden de letterkarakters A tot en met D
toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
19??
Nummers .6 tot en met .9
Van de bestellerstempels met de volgnummers .6 tot en met .9 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1907-05-14
Nummer .10

Op 14 mei 1907 werd een bestellerstempel verstrekt met volgnummer .10. In plaats van een stempel
model type II (ovaal) werd een stempel model type III (rechthoekig) toegezonden. De reden is niet
bekend.
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Het postkantoor Ommen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .11 op 12 oktober 1907.
Nummer .12 op 12 februari 1909.
Nummer .13 op 4 december 1919.
Nummers .14 tot en met .17 op 16 juni 1920.
1907-10-12
Nummer .11

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 12 oktober 1907. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
1909-02-12
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 12 februari 1909.
1919-12-04
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 4 december 1919.
1920-06-16
Nummers .14 tot en met .17

Vervolgnummers .14 tot en met .17 werden verstrekt op 16 juni 1920. De stempels met de nummers
.14, .15 en .16 werden teruggezonden in juli 1923.
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ONDERDENDAM
Provincie Groningen
Het postkantoor Onderdendam ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in augustus 1900.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 oktober 1924.
1900-08-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in augustus 1900.
1906-10-15
Nummer .2

Op 15 oktober 1906 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in augustus 1900.
Mededeelingen No 10428S van 1 oktober 1924: Het post- en telegraafkantoor te Onderdendam
wordt met ingang van 16 October 1924 vervangen door een hulppostkantoor hetwelk, evenals de
hulppostkantoren Bedum, Kantens en Middelstum, onder het postkantoor te Groningen zal
ressorteeren.

OOSTBURG
Provincie Zeeland
Het postkantoor Oostburg ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 20 juli 1906.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .4 op 30 juli 1920.
Nummer .5 op 20 juni 1921.
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1906-07-20
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 20 juli 1906.
19??
Nummer .3
Van bestellerstempel nummer .3 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1920-07-30
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 30 juli 1920.
1921-06-20
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 20 juni 1921.
1925-01-14
Nummer .1

Op 14 januari 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 20 juli 1906.
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OOSTERBEEK
Provincie Gelderland
Met ingang van 16 augustus 1877 werd het hulppostkantoor Oosterbeek bevorderd tot postkantoor.
Het postkantoor Oosterbeek ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 20 april 1886.
Nummer .7 op 17 september 1888.
Nummer .8 op 1 maart 1899.
Nummers .9 en .10 op 8 augustus 1904.
Nummer .11 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1886-04-20
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 20 april 1886.
1888-09-17
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 17 september 1888. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1891-10-20
Nummer .6

Op 20 januari 1891 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 20 april 1886.
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1899-03-01
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 1 maart 1899.
1900-01-15
Nummer .4

Op 15 januari 1900 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 20 april 1886.
1900-02-00
Nummer .6

In februari 1900 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 20 januari 1891.
1901-01-29
Nummer .1

Op 29 januari 1901 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 20 april 1886.
1904-08-08
Nummers .3, .5, .9 en .10
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Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 8 augustus 1904. Op dezelfde datum werden twee
nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .3 en .5 toegezonden ter vervanging van de stempels
verstrekt op 20 april 1886.
1905-02-16
Nummer .2

Op 16 februari 1905 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 20 april 1886.
19??
Nummer .11
Van bestellerstempel nummer .11 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Oosterbeek ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .12 op 7 april 1908.
Nummers .13 tot en met .15 op 6 mei 1920.
Nummer .16 op 24 september 1929.
1908-04-07
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 7 april 1908.
1910-01-03
Nummer .1 en .4

Op 3 januari 1910 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .4 toegezonden
ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 29 januari 1901 (nummer .1) en 15 januari
1900 (nummer .4).

724

1910-10-26
Nummer .6

Op 26 oktober 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt in februari 1900.
1912-04-04
Nummer .4

Op 4 april 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het
nieuwe model stempel verstrekt op 3 januari 1910.
1913-02-27
Nummer .1 en .7

Op 27 februari 1913 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .7
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 3 januari 1910 (nieuw model nummer .1) en
17 september 1888 (oud model nummer .7).
1915-12-17
Nummer .8

Op 17 december 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 1 maart 1899.
1917-03-29
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Nummer .5

Op 29 maart 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 8 augustus 1904.
1920-05-06
Nummers .13. ,14 en .15

Vervolgnummers .13 tot en met .15 werden verstrekt op 6 mei 1920.
1921-06-14
Nummer .3

Op 14 juni 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 8 augustus 1904.
1921-09-24
Nummer .9

Op 24 september 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 8 augustus 1904.
1929-09-14
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 24 september 1929.
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OOSTERHOUT
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Oosterhout ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 in september 1900.
Nummer .7 op 11 juli 1904.
Nummer .8 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-09-00
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .6 werden verstrekt in september 1900.
Bestellerstempel nummer .6 werd vervangen in mei 1926.
1904-07-11
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 11 juli 1904.
19??
Nummer .8
Van bestellerstempel nummer .8 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Oosterhout ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .9 tot en met .12 zijn niet in het stempelboek afgedrukt.
19??
Nummers .9 tot en met .12
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Van de bestellerstempels met de volgnummers .9 tot en met .12 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens. In het oude
stempelboek is op de bladzijde van het postkantoor Oosterhout een aantekening aangebracht, dat de
bestellerstempels met de nummers .9 tot en met .12 in december 1922 zijn teruggezonden wegens
overcompleet. Bestellerstempel nummer .9 werd echter opnieuw verstrekt op 11 juli 1925.
1925-05-04
Nummers .6 en .7

Op 4 mei 1925 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .6 en .7 toegezonden ter
vervanging van de oude model stempels verstrekt in september 1900 (nummer .6) en 11 juli 1904
(nummer .7).
1925-07-11
Nummer .9

Op 11 juli 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van het
stempel teruggezonden in december 1922.

OOSTERWOLDE
Provincie Friesland
Mededeelingen No 11767S van 22 december 1919: Met ingang van 16 November 1919 is te
Oosterwolde (Fr.), onder opheffing van het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor aldaar, een post-,
telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Onder dit kantoor ressorteeren de hulppostkantoren
Donkerbroek, Haulerwijk en Makkinga.
Het postkantoor Oosterwolde ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 8 november 1919.
Nummer .6 op 30 april 1923.
Nummer .7 op 27 oktober 1925.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 september 1932.
1919-11-08
Nummers .1 tot en met .5
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De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 8 november 1919. De
stempels werden op 16 november 1919 in gebruik genomen.
1923-04-30
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 30 april 1923.
1925-10-27
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 27 oktober 1925.
Mededeelingen No 10497S van 14 september 1932: Met ingang van 16 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Oosterwolde vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk evenals het hulpkantoor te Donkerbroek en het station te Makkinga voor den
postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Steenwijk.

OOTMARSUM
Provincie Overijssel
Het postkantoor Ootmarsum ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in september 1900.
Nummers .4 tot en met .6 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
De stempels werden op 1 oktober 1927 buiten gebruik gesteld.
1900-09-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in september 1900.
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19??
Nummers .4, .5 en .6
Van de bestellerstempels met de volgnummers .4 tot en met .6 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens. Dat de stempels
verstrekt zijn blijkt uit de aantekening, dat de stempels met de nummers .1 tot en met .6 op 1
november 1927 zijn teruggezonden, nadat ze op 1 oktober 1927 buiten gebruik waren gesteld.
Mededeelingen No 6937S van 21 september 1927: Met ingang van 1 October 1927 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Ootmarsum vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk zal ressorteeren voor den postdienst onder het hoofdkantoor te Almelo.

OSS
Noord-Brabant
Het postkantoor Oss ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 in september 1900.
Nummer .8 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-09-00
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .7 werden verstrekt in september 1900.
19??
Nummer .8
Van bestellerstempel nummer .8 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Oss ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .9 en .10 op 2 mei 1911.
Nummers .11 tot en met .13 op 22 oktober 1919.
Nummers .14 en .15 op 23 september 1921.
1906-09-03
Nummer .6
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Op 3 september 1906 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt in september 1900.
1911-05-02
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 2 mei 1911.
1919-10-22
Nummers .11, .12 en .13

Vervolgnummers .11 tot en met .13 werden verstrekt op 22 oktober 1919.
1920-01-30
Nummer .10

Bestellerstempel nummer .10 werd toegezonden op 30 januari 1920 ter vervanging van het op 2 mei
1911 verstrekte stempel met hetzelfde nummer.
1921-03-00
Nummer .9

Bestellerstempel nummer .9 werd toegezonden in maart 1921 ter vervanging van het op 2 mei 1911
verstrekte stempel met hetzelfde nummer.
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1921-09-23
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 23 september 1921.
1926-02-12
Nummer .7

Op 12 februari 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt in september 1900.

Busrecht correspondentie Oss
1921-09-27
Nummers 1, 2 en 3

De stempels met de nummers 1, 2 en 3 werden toegezonden op 27 september 1921.

OUD-BEIJERLAND
Provincie Zuid-Holland
Met ingang van 16 september 1897 is te Oud-Beijerland een post- en telegraafkantoor gevestigd door
vereniging van het postkantoor en het telegraafkantoor ter plaatse.
Het postkantoor Oud-Beijerland ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .11 op 26 november 1897.
1897-11-26
Nummer .11

Of dit het enige bestellerstempel was is niet duidelijk.

732

Het postkantoor Oud-Beijerland ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers
1900-09-00
Nummers .1, .2 en .3

1903-06-29
Nummer .4

1919-06-19
Nummer .6

1920-07-30
Nummer .7

OUD-GASTEL
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Oud-Gastel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 27 september 1906.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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Nummer .5 op 19 februari 1918.
Nummers .6 en .7 op 20 januari 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 november 1931.
1906-09-27
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 27 september 1906.
19??
Nummer .4
Van bestellerstempel nummer .4 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1918-02-19
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 19 februari 1918. Het stempel werd teruggezonden en bewaard,
doch een datum van terugzending is niet vermeld.
1920-01-20
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 20 januari 1920.
Mededeelingen No 11762S van 28 oktober 1931: Met ingang van 1 November 1931 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Oudgastel vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk voor de drie diensten onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Roosendaal zal ressorteeren.
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OUDE PEKELA
Provincie Groningen
Het postkantoor Oude Pekela ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 in september 1900.
Nummer .5 op 30 april 1904.
Nummer .6 op 19 december 1905.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .8 op 15 maart 1918.
1900-09-00
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt in september 1900.
1904-04-30
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 30 april 1904.
1905-12-19
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 19 december 1905.
19??
Nummer .7
Van bestellerstempel nummer .7 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
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1918-03-15
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 15 maart 1918.
1923-02-27
Nummer .2

Op 27 februari 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in september 1900.

OUDE TONGE
Provincie Zuid-Holland
s
Mededeelingen No 3141 van 24 juli 1913: Met ingang van 1 Augustus 1913 wordt het
hulppostkantoor te Oude Tonge opgeheven en aldaar, in vereeniging met het ter plaatse bestaande
telegraaf- en telefoonkantoor, een postkantoor gevestigd. Dit postkantoor zal, in plaats van dat te
Middelharnis, als hoofdkantoor voor de hulppostkantoren den Bommel en Ooltgensplaat optreden.
Het postkantoor Oude Tonge ontving bestellerstempels in model .. (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .1 op 21 oktober 1913.
Nummers .2 en .3 op 7 juli 1914.
Nummers .4 en .5 op 24 augustus 1915.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 17 december 1928.
1913-10-21
Nummer .1

Bestellerstempel nummer .1 werd verstrekt op 21 oktober 1913. het stempel werd terugontvangen op
5 januari 1929 nadat het op 17 december 1928 buiten gebruik was gesteld.
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1914-07-07
Nummers .2 en .3

Vervolgnummers .2 en .3 werden verstrekt op 7 juli 1914. De stempels werden terugontvangen op 5
januari 1929.
1915-08-24
Nummers .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 24 augustus 1915.
Mededeelingen No 11792S van 12 december 1928: Het post- en telegraafkantoor te Oude-Tonge
wordt met ingang van 17 December 1928 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te den Bommel en Ooltgensplaat en het poststation
te Achthuizen voor den postdienst zal ressorteeren onder het post- en telegraafkantoor te
Middelharnis.

OUDENBOSCH
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Oudenbosch ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in september 1900.
Nummer .4 op 12 februari 1901.
1900-09-00
Nummers .1, .2 en .3
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De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in september 1900.
Bestellerstempel nummer .2 werd op 27 januari 1920 vervangen door een nieuw exemplaar.
1901-02-12
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 12 februari 1901.
Het postkantoor Oudenbosch ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 1 juni 1918.
Nummers .6 en .7 op 8 oktober 1918.
1910-05-27
Nummer .4

Op 27 mei 1910 werd een nieuw stempel toegezonden met volgnummer.4 ter vervanging van het op
12 februari 1901 verstrekte stempel.
1918-06-01
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 1 juni 1918.
1918-10-08
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 8 oktober 1918.
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1920-01-27
Nummer .2

Op 27 januari 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in september 1900.
1923-10-00
Nummers .1, .2, .6 en .7

In oktober 1923 werden de bestellerstempels met de volgnummers .1, .2, .6 en .7 teruggezonden.

OUDEWATER
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Oudewater ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in september 1900.
Nummers .3 en .4 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-09-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in september 1900.
19??
Nummers .3 en .4
Van de bestellerstempels met de volgnummers .3 en .4 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Oudewater ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .5 en .6 op 30 juli 1920.

739

1920-07-30
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 30 juli 1920.
Met ingang van 1 juni 1939 werd het postkantoor te Oudewater vervangen door een ongeclassificeerd
hulppostkantoor.

OVERSCHIE
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Overschie ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 29 augustus 1912.
Nummer .4 op 9 november 1912.
1912-08-29
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 29 augustus 1912.
1912-11-09
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 9 november 1912.

740

OVERVEEN
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Overveen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 in september 1900.
Nummers .8 en .9 op 2 oktober 1901.
1900-09-00
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .7 werden verstrekt in september 1900.
1901-10-02
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 2 oktober 1901.
Het postkantoor Overveen ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werd verstrekt:
Nummer .10 op 18 februari 1922.
1908-09-16
Nummer .6

Op 16 september 1908 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt in september 1900.
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1909-11-08
Nummers .4 en .7

Op 8 november 1909 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .4 en .7
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt in september 1900.
1913-02-27
Nummer .5

Op 27 februari 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt in september 1900.
1919-06-16
Nummers .6,.7 en .8

Op 16 juni 1919 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .6, .7 en .8 toegezonden
ter vervanging van de stempels verstrekt op 18 september 1908 (nieuw model nummer .6), 8
november 1909 (nieuw model nummer .7) en 2 oktober 1901 (oud model nummer .8).
1919-08-22
Nummers .1, .2, .4 en .9
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Op 22 augustus 1919 werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1, .2, .4 en .9
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt in september 1900 (oude nummers .1 en .2), 8
november 1909 (nieuw nummer .4) en 2 oktober 1901 (oud nummer .9).
1922-02-18
Nummers .3 en .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 18 februari 1922. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt in
september 1900.
Mededeelingen No 7345S van 10 juli 1929: Met ingang van 16 Juli 1929 worden de post-, telegraafen telefoonkantoren te Bloemendaal en te Overveen vervangen door bijkantoren met volledige
dienstuitvoering. Deze bijkantoren zullen voor den postdienst ressorteeren onder het postkantoor te
Haarlem.

PRINCENHAGE
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Princenhage ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 18 december 1901.
Nummers .5 en .6 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-12-18
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 18 december 1901.
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 Princenhage ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .7 in juli 1914.
Nummer .8 op 25 juni 1919.
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1914-07-00
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt in juli 1914.
1919-06-25
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 25 juni 1919.
1922-03-02
Nummer .5

Op 2 maart 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt tussen eind 1905 en het einde van de eerste helft van 1907.

PURMEREND
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Purmerend ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 in september 1900.
Nummer .7 op 30 april 1904.
Nummer .8 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-09-00
Nummers .1 tot en met .6
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De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .6 werden verstrekt in september 1900.
1904-04-30
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 30 april 1907.
19??
Nummer .8
Van bestellerstempel nummer .8 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Purmerend ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .9 en .10 op 30 januari 1917.
Nummer .11 op 22 maart 1917.
1917-01-30
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 30 januari 1917.
1917-03-22
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 22 maart 1917.
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PUTTEN
Provincie Gelderland
Het postkantoor Putten ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 19 maart 1904.
Nummers .5 tot en met .7 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .8 op 19 april 1910.
Nummers .9 en .10 op 30 mei 1919.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 juli 1932.
1904-03-19
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 19 maart 1904.
19??
Nummers .5, .6 en .7
Van de bestellerstempels met de volgnummers .5 tot en met .7 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1910-04-19
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 19 april 1910.
1919-05-30
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 30 mei 1919.
Mededeelingen No 6653S van 15 juni 1932: Met ingang van 1 Juli 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Putten vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Amersfoort.
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RAALTE
Provincie Overijssel
Het postkantoor Raalte ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 in september 1900.
Nummer .5 op 11 juli 1904.
1900-09-00
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt in september 1900.
1904-07-11
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 11 juli 1904.
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: De bij wijze van proef gevestigde bijkantoren te Beek
(Lb.), Boskoop, Delden, Gemert, Huizen (N.H.), Oosterbeek, Raalte, Waddinxveen, Warmond,
Wolvega, Wijhe en Zundert worden met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
In verband hiermede zullen de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Schimmert en te Heeten en
de poststations te Achtmaal en te Wernhoutsbrug met ingang van dien datum ressorteeren resp.
onder het hoofdkantoor te Beek (Lb.), Raalte en Zundert.
De hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Oldeholtpa en Scherpenzeel-Munnekeburen worden
met ingang van voornoemden datum voor den postdienst van het ressort van het kantoor Heerenveen
overgebracht naar dat van het hoofdkantoor te Wolvega.

RAAMSDONKSVEER vóór 1 mei 1910: RAAMSDONK
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Raamsdonk ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 in september 1900.
Nummer .5 op 22 november 1903.
Nummer .6 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1900-09-00
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt in september 1900.
1903-11-22
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 22 november 1903. Tevens werden de letterkarakters A en B
toegezonden voor twee postbestellingen per dag.
19??
Nummer .6
Van bestellerstempel nummer .6 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
De benaming van het postkantoor Raamsdonk werd op 1 mei 1910 gewijzigd in Raamsdonksveer.
Het postkantoor Raamsdonksveer ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .7 op 13 juni 1919.
Nummers .8 en .9 op 9 november 1920.
1919-06-13
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 13 juni 1919.
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1920-11-09
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 9 november 1920.

RAVENSTEIN
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Ravenstein ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 in september 1900.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-09-00
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt in september 1900.
19??
Nummer .3
Van bestellerstempel nummer .3 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Ravenstein ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werd verstrekt:
Nummer .4 op 2 augustus 1917.
1917-08-02
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 2 augustus 1917.
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RENKUM
Provincie Gelderland
Het postkantoor Renkum ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 15 januari 1900.
Nummer .4 op 18 december 1902.
Nummers .5 en .6 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .7 en .8 op 10 maart 1920.
1900-01-15
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 15 januari 1900.
Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1900-06-00
Nummer .1

In juni 1900 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 15 januari 1900. Waarschijnlijk is het eerste stempel verloren geraakt.
1902-12-18
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 18 december 1902.
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.
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1920-03-10
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 10 maart 1920. De stempels werden terugontvangen op
5 juli 1934.
1928-02-27
Nummer .5

Op 27 februari 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt tussen januari 1903 en het einde van de eerste helft van 1907. Het stempel werd
terugontvangen op 5 juli 1934.
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.

RHENEN
Provincie Utrecht
Het postkantoor Rhenen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 12 februari 1901.
Nummer .4 op 19 maart 1907.
Nummers .5 en .6 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-02-12
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 12 februari 1901.

751

1907-03-19
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 19 maart 1907. Verder werden twee stel letterkarakters A tot en
met C en drie letterkarakters 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 Rhenen ontving twee bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .7 en .8 op 31 oktober 1917.
1917-10-31
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 31 oktober 1917. De stempels werden op 2 augustus
1924 teruggezonden wegens overcompleet.
1921-02-10
Nummer .5

Op 10 februari 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt tussen april 1907 en het einde van de eerste helft van 1907.
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1921-02-18
Nummer .6

Op 18 februari 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt tussen april 1907 en het einde van de eerste helft van 1907.
1923-06-28
Nummer .5

Op 28 juni 1923 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 10 februari 1921.
1924-07-21
Nummer .4

Op 21 juli 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 19 maart 1907.
Mededeelingen P.T.T. van 17 augustus 1938: Met ingang van 1 September 1938 wordt het
postkantoor te Rhenen omgezet in een hulppostkantoor.

RIDDERKERK
Provincie Zuid-Holland
s
Mededeelingen No 4264 van 22 juni 1916: Met ingang van 1 Juli a.s. wordt het hulppostkantoor te
Ridderkerk opgeheven en aldaar, in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraafkantoor, een
postkantoor opgericht.
Het postkantoor Ridderkerk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 9 augustus 1916.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 september 1932.
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1916-08-09
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 9 augustus 1916.
Mededeelingen No 9588S van 24 augustus 1932: Met ingang van 1 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Ridderkerk vervangen door een hulppost-, een telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Rotterdam.

RIJSSEN
Provincie Overijssel
Het postkantoor Rijssen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 12 februari 1901.
Nummer .4 op 30 augustus 1902.
1901-02-12
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 12 februari 1901.
1902-08-30
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 30 augustus 1902. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
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RIJSWIJK
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Rijswijk trad in werking op 20 december 1901.
Het postkantoor Rijswijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 7 juni 1906.
Nummers .7 en .8 op 19 juni 1908.
Nummer .9 op 29 augustus 1912.
Nummer .10 op 6 november 1912.
Nummer .11 op 8 juni 1916.
Nummer .12 op 1 november 1917.
Nummers .13 en .14 op 30 januari 1920.
Nummer .15 op 5 augustus 1920.
Nummers .16 tot en met .20 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .21 tot en met .24 op 26 november 1920.
1906-06-07
Nummers .1, .5 en .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 7 juni 1906.
1908-06-19
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 19 juni 1908.
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1911-05-02
Nummer .4

Op 2 mei 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op
1911/1912
Nummer .1 met letter A

Bij de afdruk is geen verzenddatum vermeld, maar moet liggen tussen 3 mei 1911 en 29 augustus 1912.
1912-08-29
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 29 augustus 1912.
1912-11-06
Nummers .5 en .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 6 november 1912.
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1916-06-08
Nummers .6 en .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 8 juni 1916.
1917-11-01
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 1 november 1917.
1920-01-30
Nummer .13 en .14

Vervolgnummers .13 en .14 werden verstrekt op 30 januari 1920.
1920-08-05
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 5 augustus 1920.
19??
Nummers .16 tot en met .20
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .16 tot en met .20 zijn niet opgenomen in
het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
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1920-11-26
Nummers .21 tot en met .24

Vervolgnummers .21 tot en met .24 werden verstrekt op 26 november 1920. De stempels zijn
terugontvangen in juni 1922.
1922-05-26
Nummer .3

Op 26 mei 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 7 juni 1906.
1922-06-15
Nummer .2

Op 15 juni 1922 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 7 juni 1906.
1924-09-02
Nummer .5

Op 2 september 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 7 juni 1906.

ROELOFARENDSVEEN
Provincie Zuid-Holland
Met ingang van 1 februari 1897 werd het postkantoor Roelofarendsveen opgericht.
Het postkantoor Roelofarendsveen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
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De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .1 op 6 februari 1905.
Nummer .2 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .3 op 16 juli 1919.
Nummer .4 op 30 juli 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 september 1930.
1905-02-06
Nummer .1

Het bestellerstempel met het volgnummer .1 werd verstrekt op 6 februari 1905.
19??
Nummer .2
Van bestellerstempel nummer .2 is geen afdruk in het stempelboek opgenomen. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1919-07-16
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 16 juli 1919.
1920-07-30
Nummer .4

Vervolgnummer .4 was besteld in juli 1920 en werd verstrekt op 30 juli 1920.
Mededeelingen No 10250S van 3 september 1930: Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Roelofarendsveen werd met ingang van 1 September 1930 vervangen door een hulppost-, telegraafen telefoonkantoor, hetwelk, evenals de hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren te Leimuiden,
Oudewetering, Rijpwetering en het station Rijnsaterwoude, voor den postdienst ressorteert onder het
postkantoor te Leiden.
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ROERMOND
Provincie Limburg
Het postkantoor Roermond ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .8 op 22 mei 1886.
Nummers .9 tot en met .11 op 7 september 1892.
Nummer .12 in september 1900.
Nummer .13 op 8 juli 1901.
Nummer .14 op 11 juli 1904.
Nummers .15 en .16 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .17 op 15 augustus 1907.
Nummer .18 op 27 februari 1913.
Nummers .19 tot en met .21 op 12 maart 1915.
Nummers .22 en .23 op 21 juli 1919.
Nummers .24 tot en met .27 op 22 oktober 1919.
Nummers .28 en .29 op 18 november 1920.
1886-05-22
Nummers .1 tot en met .8

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .8 werden verstrekt op 22 mei 1886. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F voor zes postbestellingen per dag toegezonden.
1892-09-07
Nummers .9, .10 en .11

Vervolgnummers .9 tot en met .11 werden verstrekt op 7 september 1892.
1895-02-23
Nummer
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Bestellerstempel nummer .8 werd toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 22 mei
1886.
1900-09-00
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt in september 1900. De dag van verstrekking is niet vermeld.
1901-02-26
Nummer .2

Bestellerstempel nummer .2 werd toegezonden op 26 februari 1901 ter vervanging van het op 22 mei
1886 verstrekte stempel.
1901-07-08
Nummers .11 en .13

Vervolgnummers .13 werd verstrekt op 8 juli 1901. Stempel nummer .11 werd toegezonden ter
vervanging van het stempel verstrekt op 7 september 1892.
1901-10-23
Nummer .6

Bestellerstempel nummer .6 werd toegezonden op 23 oktober 1901 ter vervanging van het stempel
verstrekt op 22 mei 1886.
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1902-06-23
Nummers .4 en .7

De bestellerstempels met de nummers .4 en .7 werden toegezonden op 23 juni 1902 ter vervanging van
de stempels verstrekt op 22 mei 1886.
1904-07-11
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 11 juli 1914.
1905-02-16
Nummer .12

Bestellerstempel nummer .12 werd toegezonden ter vervanging van het in september 1900 verstrekte
stempel.
1906-07-14
Nummer .2

Bestellerstempel nummer .2 werd toegezonden ter vervanging van het op 22 mei 1886 verstrekte
stempel.
1906/1907
Nummers .15 en .16
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .15 en .16 zijn niet opgenomen in het
stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
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1907-08-15
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 15 augustus 1907.
1908-08-10
Nummer .7

Bestellerstempel nummer .7 werd toegezonden op 10 augustus 1908 ter vervanging van het stempel
verstrekt op 23 juni 1902.
1910-05-27
Nummer .5

Bestellerstempel nummer .5 werd toegezonden op 27 mei 1910 ter vervanging van het op 22 mei 1886
verstrekte stempel.
1913-02-27
Nummer .18

Vervolgnummer .18 werd verstrekt op 27 februari 1913.
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1913-05-26
Nummers .7 en .8

De bestellerstempels nummer .7 en .8 werden toegezonden op 26 mei 1913. Bestellerstempel nummer .7
ter vervanging van het op 10 augustus 1908 verstrekte stempel en nummer .8 van het op 23 februari
1895 verstrekte stempel. Beide stempels hadden cijfers in het gewijzigde, smaller model.
1915-03-12
Nummers .19, .20 en .21

Vervolgnummers .19 tot en met .21 werden verstrekt op 12 maart 1915.
1915-03-13
Nummer .5

Bestellerstempel nummer .5 werd toegezonden op 13 maart 1915 ter vervanging van het op 27 mei 1910
verstrekte stempel.
1917-01-30
Nummer .16
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Bestellerstempel nummer .16 werd toegezonden op 30 januari 1917 ter vervanging van het in 1906 of
1907 verstrekte stempel.
1918-01-28
Nummer .11

Bestellerstempel nummer .11 werd toegezonden op 28 januari 1918 ter vervanging van het stempel
verstrekt op 8 juli 1901.
1918-02-11
Nummer .7

Bestellerstempel nummer .7 werd toegezonden op 11 februari 1918 en verving het exemplaar dat was
verstrekt op 26 mei 1913.
1919-06-30
Nummer .19

Bestellerstempel nummer .19 werd toegezonden op 30 juni 1919 ter vervanging van het op 12 maart
1915 verstrekte stempel.
1919-07-21
Nummers .18, .22 en .23

Vervolgnummers .22 en .23 werden verstrekt op 21 juli 1919. Bestellerstempel nummer .18 werd
toegezonden ter vervanging van het op 27 februari 1913 verstrekte exemplaar.
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1919-10-22
Nummers .24 tot en met .27

Vervolgnummers .24 tot en met .27 werden verstrekt op 22 oktober 1919.
1920-03-16
Nummer .22

Bestellerstempel nummer .22 werd toegezonden op 16 maart 1920 ter vervanging van het verloren
stempel dat op 21 juli 1919 was vertrekt.
1920-11-18

Vervolgnummers .28 en .29 werden verstrekt op 18 november 1920.
1921-04-07
Nummers .1 en .9

Bestellerstempels nummer .1 en .9 werden toegezonden op 7 april 1921. Bestellerstempel nummer .1 ter
vervanging van het op 22 mei 1886 verstrekte exemplaar dat na 35 jaar gebruik was versleten.
Bestellerstempel nummer .9 ter vervanging van het stempel verstrekt op 7 september 1892, dat eveneens
was versleten.
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1924-03-11
Nummer .1

Bestellerstempel nummer .1 werd toegezonden op 11 maart 1924 ter vervanging van het stempel
verstrekt op 7 april 1921.
1926-11-00
Nummer .13

De datum van verstrekking van bestellerstempel nummer .13 is niet meer leesbaar op de fotokopie van
de stempelkaart. De originele stempelkaart is verloren gegaan. Het stempel werd toegezonden ter
vervanging van het exemplaar verstrekt op 8 juli 1901. Bij de afdruk van dat stempel is een verwijzing
gemaakt naar november 1926.
192?
Nummer .15

De datum van verstrekking van bestellerstempel nummer .15 is niet meer leesbaar op de fotokopie van
de stempelkaart. De originele stempelkaart is verloren gegaan. Het stempel werd toegezonden ter
vervanging van het exemplaar verstrekt in 1906 of 1907. Een afdruk van dat stempel ontbreekt in het
stempelboek.

Hoofdbestellerstempels Roermond
1911-05-02
Nummer 1

Het hoofdbestellerstempel nummer 1 werd verstrekt op 2 mei 1911.
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ROOSENDAAL
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Roosendaal ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 22 mei 1882.
Nummers .7 en .8 op 25 februari 1884.
Nummer .9 op 17 september 1888.
Nummer .10 op 3 juni 1889.
Nummers .11 en .12 op 26 juni 1893.
Nummer .13 op 30 september 1898.
Nummer .14 in augustus 1900.
Nummer .15 op 8 oktober 1902.
Nummers .16 en .17 op 30 april 1904.
Nummer .18 op 3 oktober 1904.
Nummer .19 op 14 september 1906.
Nummers .20 en .21 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1882-05-22
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 22 mei 1882. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1884-02-25
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 25 februari 1884.
1888-09-17
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 17 september 1888. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
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1889-06-03
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 3 juni 1889. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1893-06-26
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 26 juni 1893.
1898-09-30
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 30 september 1898.
1900-08-00
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt in augustus 1900.
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1902-10-08
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 8 oktober 1902.
1904-03-12
Nummer .2

Op 12 maart 1904 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 22 mei 1882.
1904-04-30
Nummers .16 en .17

Vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 30 april 1904.
1904-10-03
Nummer .18

Vervolgnummer .18 werd verstrekt op 3 oktober 1904.
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1906-09-14
Nummer .19

Vervolgnummer .19 werd verstrekt op 14 september 1906.
19??
Nummers .20 en .21
Van de bestellerstempels met de volgnummers .20 en .21 is geen afdruk in het stempelboek
opgenomen. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Roosendaal ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .22 tot en met .25 op 1 oktober 1908.
Nummers .26 en .27 op 7 juli 1914.
Nummers .28 tot en met .48 op 18 juni 1920.
Nummers .49 tot en met .52 op 28 december 1922.
Nummers .64 en .66 op 28 januari 1924.
Nummers .53 tot en met .63 en nummer .65 op 19 maart 1924.
1908-10-01
Nummers .22 tot en met .25

Vervolgnummers .22 tot en met .25 werden verstrekt op 1 oktober 1908.
1910-10-26
Nummers .1 en .6

Op 26 oktober 1910 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .6
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 22 mei 1882.
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1911-05-13
Nummer .5

Op 13 mei 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 22 mei 1882.
1912-11-06
Nummer .8

Op 6 november 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op ..
1914-02-06
Nummer .15

Op 6 februari 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .15 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 8 oktober 1902.
1914-07-07
Nummers .25, .26 en .27

Vervolgnummers .26 en .27 werden verstrekt op 7 juli 1914.
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1914-10-26
Nummer .9

Op 26 oktober 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op ..
1915-08-24
Nummers .3 en .7

Op 24 augustus 1915 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .3 en .7
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 22 mei 1882 (nummer .3) en ..
1920-06-18
Nummers .19, .20 en .28 tot en met .48

Vervolgnummers .28 tot en met .48 werden verstrekt op 18 juni 1920. Op dezelfde datum werden twee
nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .19 en .20 toegezonden ter vervanging van de oude
model stempels verstrekt op 14 september 1906 (nummer .19) en tussen oktober 1906 en het einde
van de eerste helft van 1907 (nummer .20).
1922-12-28
Nummers .49 tot en met .52
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Vervolgnummers .49 tot en met .52 werden verstrekt op 28 december 1922.
1924-01-28
Nummers .64 en .66

Vervolgnummers .64 en .66 werden verstrekt op 28 januari 1924. De reden dat deze twee stempels
eerder werden verstrekt is niet bekend. De bestellerstempels nummer .53 tot en met .63 en nummer
.65 werden verstrekt op 19 maart 1924.
1924-03-19
Nummers .53 tot en met .63 en .65

Vervolgnummers .53 tot en met .63 werden verstrekt op 19 maart 1924. De bestellerstempels met de
nummers .64 en .66 waren twee maanden eerder toegezonden op 28 januari 1924. Ook het
tussenliggende bestellerstempel met nummer .65 werd verstrekt op 19 maart 1924.

ROTTERDAM
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Rotterdam ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .36 op 11 december 1867.
Nummers .37 tot en met .44 op 2 december 1872.
Nummers .45 tot en met .47 op 11 februari 1873.
Nummers .48 tot en met .53 op 30 september 1873.
Nummers .54 tot en met .59 op 30 september 1875.
Nummers .60 tot en met .63 op 3 maart 1876.
Nummers .64 tot en met .73 op 25 november 1876.
Nummers .74 tot en met .76 op 29 augustus 1877.
Nummers .77 tot en met .80 op 3 oktober 1877.
Nummers .81 tot en met .83 op 19 september 1878.
Nummers .84 tot en met .93 op 29 augustus 1879.
Nummers .94 tot en met .96 op 2 december 1881.
Nummers .97 tot en met 105 op 31 maart 1882.
Nummers 106 tot en met 110 op 22 mei 1882.
Nummers 111 en 112 op 23 oktober 1882.
Nummers 113 tot en met 116 op 6 december 1883.
Nummers 117 en 118 op 25 februari 1884.
Nummers 119 tot en met 125 op 8 juni 1886.
Nummers 126 en 127 op 20 september 1887.
Nummers 128 tot en met 131 op 3 juni 1889.
Nummers 132 tot en met 137 op 9 augustus 1890.
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Nummers 138 tot en met 142 op 28 april 1891.
Nummers 143 tot en met 148 op 10 april 1897.
Nummers 149 tot en met 153 op 1 oktober 1897.
Nummers 154 tot en met 159 op 16 oktober 1899.
Nummers 160 tot en met 169 op 22 maart 1899.
Nummers 170 tot en met 182 op 16 oktober 1899.
Nummers 183 tot en met 200 op 29 april 1901.
Nummers 201 tot en met 210 op 21 oktober 1901.
Nummers 211 tot en met 249 op 1 mei 1903.
Nummers 250 tot en met 275 op 24 september 1902.
Nummers 276 tot en met 299 op 8 oktober 1902.
Nummer 300 op 30 augustus 1902.
Nummers 301 tot en met 324 op 3 november 1902.
Nummer 325 op 30 augustus 1902.
Nummers 326 tot en met 355 op 8 juli 1907.
Nummers 356 tot en met 375 op 23 juli 1907.
1867-12-11
Nummers .1 tot en met .36

De eerste bladzijde van het stempelboek aangelegd vanaf 1865 met Rotterdamse stempels, begint met
een lijst bestellerstempels. De eerste 36 stempels (nummers 1 tot en met 36) werden op 11 december
1867 toegezonden samen met 112 letterkarakters (zijnde 16 van elke der letters A, B, C, D, E, F en G).
Deze letters waren bestemd voor de zeven postbestellingen per dag.
1872-12-02
Nummers .37 tot en met .44
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Vervolgnummers .37 tot en met .44 werden verstrekt op 2 december 1872. Tevens werden de
letterkarakters A tot en met G toegezonden voor zeven postbestellingen per dag.
1873-02-11
Nummers .45, .46 en .47

Vervolgnummers .45, .46 en .47 werden verstrekt op 11 februari 1873. Tevens werden zeventien
letterkarakters H toegezonden voor de achtste dagelijkse postbestelling.
1873-09-30
Nummers .48 tot en met .53

Vervolgnummers .48 tot en met .53 werden verstrekt op 30 september 1873.
1875-09-30
Nummers .54 tot en met .59

Vervolgnummers .54 tot en met .59 werden verstrekt op 30 september 1875.
1876-03-03
Nummers .60 tot en met .63

Vervolgnummers .60 tot en met .63 werden verstrekt op 3 maart 1876.
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1876-11-25
Nummers .64 tot en met .73

Vervolgnummers .64 tot en met .73 werden verstrekt op 25 november 1876.
1877-08-29
Nummers .74 tot en met .76

Vervolgnummers .74 tot en met .76 werden verstrekt op 29 augustus 1877.
1877-10-03
Nummers .77 tot en met .80

Vervolgnummers .77 tot en met .80 werden verstrekt op 3 oktober 1877.
1878-09-19
Nummers .81, .82 en .83

De vervolgnummers .81, .82 en .83 werden verstrekt op 19 september 1878.
1879-08-29
Nummers .84 tot en met .93

Vervolgnummers .84 tot en met .93 werden verstrekt op 29 augustus 1879.
1880-03-09
Nummers .43, .56 en .90

777

1881-12-02
Nummers .94, .95 en .96

De vervolgnummers .94, .95 en .96 werden verstrekt op 2 december 1881.
1882-02-14
Nummers .5, .27, .37, .46, .48, .53, .58, .59, .63, .74, .78, .80 en .85

1882-03-31
Nummers .97 tot en met 105

Vervolgnummers .97 tot en met 105 werden verstrekt op 31 maart 1882.
1882-05-22
Nummers 106 tot en met .110

Vervolgnummers 106 tot en met .110 werden verstrekt op 22 mei 1882.
1882-10-23
Nummers .111 en .112

Vervolgnummers .111 en .112 werden verstrekt op 23 oktober 1882.
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1883-10-24
Nummer .44

1883-12-06
Nummers .113 tot en met .116

Vervolgnummers .113 tot en met .116 werden verstrekt op 6 december 1883.
1884-02-25
Nummers .117 en .118

Vervolgnummers .117 en .118 werden verstrekt op 25 februari 1884.
1885-10-31
Nummers?

1886-03-15
Nummers?
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1886-05-13
Nummers?

1886-06-01
Nummers .118 tot en met 125

Vervolgnummers .119 tot en met 125 werden verstrekt op 8 juni 1886.
1886-07-30
Nummers?

1887-09-20
Nummers 126 en 127

De vervolgnummers 126 en 127 werden verstrekt op 20 september 1887.
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1889-06-03
Nummers 128 tot en met 131

Vervolgnummers 128 tot en met 131 werden verstrekt op 3 juni 1889.
1889-09-28
Nummers .3, .13, .22, .23, .25, .30, .31, .32, .42, .50, .58, .60, .61, .66 en .67

1889-12-20
Nummers .68, .69, .75, .77, .84, .88, .92, .93 en 102

1890-03-31
Nummers 104,
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1890-08-09
Nummers 132 tot en met 137

Vervolgnummers 132 tot en met 137 werden verstrekt op 9 augustus 1890. Tevens werden
toegezonden de letters A tot en met G voor zeven postbestellingen per dag.
1891-04-28
Nummers 138 tot en met 142

Vervolgnummers 138 tot en met 142 werden verstrekt op 28 april 1891.
1891-10-26
Nummers .12, .13, .15, .16, .18, .26, .32, .42, .47, .50, .57, .77, .91, 109 en 114.

1893-02-06
Letterkarakters A tot en met G
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1893-11-01
Nummers .5, .7, .9, .21, .24, .35, .45, .47, .49, .51, .52, .54, .56, .57, .59, .66, .67, .71, .73, .74, .79,
.80, .82, .89, .92, .99, 101, 110, 120, 129, 134, 136 en 139

1894-04-07
Nummer .46

1894-06-28
Nummer .85

1895-05-31
Nummer 107

1896-08-15
Nummers .2, .19, .20, .41, .42, .48, .51, .53, .60, .62, .71, .83, .91, .98, 108, 111 en 125
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1897-04-10
Nummers 135 tot en met 148

Vervolgnummers 143 tot en met 148 werden verstrekt op 10 april 1897. Op dezelfde datum werden
zeven nieuwe bestellerstempels met de volgnummer 135 tot en met 142 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 9 augustus 1890 (nummers 135, 136 en 137) en 28 april 1891 (nummers
138 tot en met 142).
1897-08-18
Nummers .4, .6, .12, .17, .21, .36, .43, .52 .59, .61, .63, .80, .88, .93, .94, 105, 112, 119, 122, 124, 132
en 147

1897-10-01
Nummers 149 tot en met 153.

Vervolgnummers 149 tot en met 153 werden verstrekt op 1 oktober 1897.
1899-01-07
Nummer 143
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1899-03-22
Nummers .2, .15, .27, .28, .38, .44, .55, .60, .64, .66, .68, .69, .70, .72, .74, .75, .76, .77, .81, .86, .90,
.96, .97, 101, 102, 106, 109, 114, 116, 117, 128 en 160 tot en met 169.

Vervolgnummers 160 tot en met 169 werden verstrekt op 22 maart 1899. De nummers 154 tot en met
159 werden toegezonden op 16 oktober 1899.
1899-10-16
Nummers 154 tot en met 159 en 170 tot en met 182

Vervolgnummers 154 tot en met 159 en 170 tot en met 182 werden verstrekt op 16 oktober 1899. De
reeks bestellerstempels met de volgnummers 160 tot en met 169 was eerder verstrekt op 22 maart
1899. De reden dat afgeweken is van de volgorde van nummering is niet bekend.
1900-10-01
Nummer 179

Op 1 oktober 1900 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 179 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 16 oktober 1899.
1901-01-29
Nummer 127
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1901-04-29
Nummers 183 tot en met 200

Vervolgnummers 183 tot en met 200 werden verstrekt op 29 april 1901.
1901-10-21
Nummers .25, .79, .87, .95, 103, 106, 133, 139, 142, 152 en 201 tot en met 210

Vervolgnummers 201 tot en met 210 werden verstrekt op 21 oktober 1901.
1902-08-30
Nummers 300 en 325

Vervolgnummers 300 en 325 werden verstrekt op 30 augustus 1902.
1902-09-06
Nummers 194 en 204

Op 6 september 1902 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers 194 en 204
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 29 april 1901 (nummer 194) en 21 oktober
1901 (nummer 204).
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1902-09-24
Nummers 250 tot en met 275

Vervolgnummers 250 tot en met 275 werden verstrekt op 24 en 26 september 1902. Nummer 262
werd vervangen in mei 1926 en nummer 270 in augustus 1926.
1902-10-08
Nummers 276 tot en met 300

Vervolgnummers 276 tot en met 299 werden verstrekt op 8 oktober 1902. Het stempel met
volgnummer 300 was eerder toegezonden op 30 augustus 1902. Het is niet duidelijk of inderdaad een
nieuw stempel is verstrekt of dat het een vergissing is.
1902-11-03
Nummers 301 tot en met 324

Vervolgnummers 301 tot en met 324 werden verstrekt op 3 november 1902. De nummers 300 en 325
waren al eerder toegezonden op 30 augustus 1902. De reden, waarom deze twee stempels eerder en
afzonderlijk zijn verstrekt is niet duidelijk. Stempel nummer 300 werd eveneens afgedrukt als zijnde
verstrekt op 8 oktober 1902.
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1902-12-08
Nummers .10, .14, .37, .47, .65, .89, 107, 109, 134 en 207

1903-05-01
Nummers 206 en .211 tot en met 250

Vervolgnummers 211 tot en met 249 werden verstrekt op 1 mei 1903.
1903-05-29
Nummers .3

1903-10-26
Nummer .77
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1903-11-13
Nummer .22

1903-12-12
Nummer 125

1904-03-12
Nummer 153

1904-08-11
Nummers .18, .32, .65, 126 en 129
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1904-11-14
Nummers .39 en .55

1905-01-14
Nummer 212

1905-02-16
Nummer 275

1905-03-25
Nummers .98 en 190
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1905-06-06
Nummers .48 en 210

1905-08-16
Nummers .36 en 252

1905-08-28
Nummer .6

1905-10-30
Nummers .8, 251 en 274
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1905-12-19
Nummers .12 en 116

1906-04-24
Nummers .16 en 177

1906-08-13
Nummer .35

1907-02-02
Nummers .93 en 131

1907-07-01
Nummer .30
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1907-07-08
Nummers 269, 277, 286, 288, 292 en 326 tot en met 355.

Vervolgnummers 326 tot en met 355 werden verstrekt op 8 juli 1907.
1907-07-23
Nummers 356 tot en met 375

Vervolgnummers 356 tot en met 375 werden verstrekt op 23 juli 1907.
Het postkantoor Rotterdam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers 376 tot en met 450 op 16 november 1909.
Nummers 451 tot en met 500 op 6 februari 1914.
Nummers 501 tot en met 550 op 31 mei 1918.
1907-10-26
Nummers 258, 264, 290 en 294

Op 26 oktober 1907 werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers 258, 264, 290 en met
294 toegezonden ter vervanging van de oud model stempels verstrekt op 24 september 1902
(nummers 258 en 264) en 8 oktober 1902 (nummers 290 en 294).
1907-12-03
Nummers 208 en 261
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Op 3 december 1907 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers 208 en 261
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 21 oktober 1901 (nummer 208)
en 24 september 1901 (nummer 261).
1907-12-27
Nummer 275

Op 27 december 1907 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 275 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 24 september 1902.
1908-05-18
Nummers 286 en 296

Op 18 mei 1908 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers 286 en 296
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 8 oktober 1902.
1908-06-19
Nummer .16

1908-08-10
Nummers 175 en 271

Op 10 augustus 1908 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers 175 en 271
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 16 oktober 1899 (nummer 175)
en 24 september 1902 (nummer 271).
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1908-09-16
Nummer 106

1908-10-01
Nummers 105, 212. 224 en 276

1908-10-16
Nummer .13, 220 en 283

1909-01-02
Nummer 324

Op 2 januari 1909 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 324 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 3 november 1902.
1909-03-26
Nummers .31, 326, 332, 338 en 340
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1909-05-29
Nummer .161

Op 29 mei 1909 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .161 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 22 maart 1899.
1909-11-16
Nummers 376 tot en met 450

Vervolgnummers 376 tot en met 450 werden verstrekt op 16 november 1909. De ambtenaar heeft zich
vergist bij het vermelden van de nummers: 376 t/m 350 in plaats van 376 t/m 450.
1910-01-03
Nummers .50 en

1910-05-27
Nummer .92
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Indien op een poststuk een geadresseerde was vermeld die niet op het aangegeven adres bekend
was, werd het poststuk overgedragen aan een besteller van een andere wijk om te bezien of de
geadresseerde daar wellicht bekend was. Op de achterzijde van het afgebeelde poststuk werd
daartoe in Rotterdam een etiket geplakt waarop een besteller van elke wijk bij het nagaan van het
adres zijn bestellerstempel kon afdrukken. Veelal gebeurde dat zonder een letter te plaatsen in het
stempel, omdat geen sprake was van een ´bestelling´. De afdruk van het ovale stempel C.14 is van
een besteller te Zutphen. Een afdruk van dit stempel komt echter niet voor in het stempelboek (zie bij
Zutphen).
1910-07-09
Nummers .89 en 329
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1910-11-28
Nummers 178 en 357

Op 28 november 1910 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers 178 en 357
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 16 oktober 1899 (nummer 178)
en 23 juli 1907 (nummer 357).
1911-01-11
Nummer 213

Op 11 januari 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 213 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 1 mei 1903.
1911-02-18
Nummer 403

Op 18 februari 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 403 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 16 november 1909.
1911-03-02
Nummers .56, 244 en 341
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1911-04-21
Nummers .66 en 357

1911-08-14
Nummer .59

1912-01-26
Nummer 312

Op 26 januari 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 312 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 3 november 1902.
1912-00-00
Nummer 105

Bij de afdruk van bestellerstempel nummer 105 is geen datum van verstrekking vermeld. De datum
moet liggen tussen 5 april 1912 en 28 augustus 1912.
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1912-08-29
Nummers .83 en 288

1912-11-06
Nummer 337

Op 6 november 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 337 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 8 juli 1907.
1913-01-08
Nummer .13

1913-03-11
Nummers 362 en 401

Op 11 maart 1913 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers 362 en 401
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 23 juli 1907 (oud model 362) en 16
november 1909 (nieuw model 401).
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1913-05-20
Nummer 383

Op 20 mei 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 383 toegezonden ter vervanging van
het nieuwe model stempel verstrekt op 16 november 1909.
1914-02-06
Nummers 451 tot en met 500

Vervolgnummers 451 tot en met 500 werden verstrekt op 6 februari 1914.
1914-00-00
Nummer 164

In 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 164 toegezonden ter vervanging van het oude
model stempel verstrekt op 22 maart 1899. Bij de afdruk is geen datum van toezending vermeld.
1914-11-00
Nummer .4
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1914-00-00
Nummer 268

In 1914 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 268 toegezonden ter vervanging van het oude
model stempel verstrekt op 24 september 1902. Bij de afdruk is geen datum van toezending vermeld.
1915-06-28
Nummer 377

Op 28 juni 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 377 toegezonden ter vervanging van
het nieuwe model stempel verstrekt op 16 november 1909.
1916-01-19
Nummer 414

Op 19 januari 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 414 toegezonden ter vervanging
van het nieuwe model stempel verstrekt op 16 november 1909.
1916-03-17
Nummers 191 en 431

Op 17 maart 1916 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers 191 en 431
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 29 april 1901 (oud model nummer 191) en
16 november 1909 (nieuw model nummer 431).
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1916-06-08
Nummer 258

Op 8 juni 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 258 toegezonden ter vervanging van
het oud model stempel verstrekt op 24 september 1902.
1916-07-29
Nummer 449

Op 29 juli 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 449 toegezonden ter vervanging van
het nieuwe model stempel verstrekt op 16 november 1909.
1916-09-26
Nummer 266

Op 26 september 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 266 toegezonden ter
vervanging van het oude model stempel verstrekt op 24 september 1902.
1917-01-05
Nummer 172

Op 5 januari 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 172 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 16 oktober 1899.
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1917-07-10
Nummer 250

Op 10 juli 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 250 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 24 september 1902.
1917-10-00
Nummer 410

In oktober 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 410 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 16 november 1909.
1918-01-02
Nummer 395

Op 28 januari 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op
1918-05-31
Nummers 501 tot en met 550

Vervolgnummers 501 tot en met 550 werden verstrekt op 31 mei 1918.
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1918-07-03
Nummer 326

Op 3 juli 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 326 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 8 juli 1907.
1918-08-05
Nummer 443

Op 5 augustus 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 443 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 16 november 1909.
1918-09-20
Nummers 422 en 441

Op 20 september 1918 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers 422 en 441
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 16 november 1909.
1918-10-08
Nummer 229

Op 8 oktober 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 229 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 1 mei 1903.
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1918-11-00
Nummer 419

In november 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer 419 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 16 november 1909.
De stempelkaarten met afdrukken van bestellerstempels gedurende de jaren 1919 tot en met 1927
zijn niet meer op te leveren. Er is geen fotokopie van gemaakt dan wel is deze fotokopie eveneens
verloren gegaan.
Aan de hand van vermeldingen bij de stempelafdrukken in het stempelboek van Rotterdam tot en met
1918 was het mogelijk nog de volgende gegevens te vinden:
1926-02-00
Nummer 159

1926-05-00
Nummer 262

1926-08-00
Nummer 270

1926-11-00
Nummer 182
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1927-06-00
Nummer 202

1927-08-00
Nummer .72

1927-11-08
Nummer .81

1928-08-00
Nummer 201

1928-08-30
Nummer .65
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De volgende bestellerstempels zijn afgedrukt op de stempelkaart van het Rijkstelegraafkantoor
Rotterdam.
1928-06-08
Nummers .12, .21, .24 en .27

1928-06-26
Nummer .34

Ontbrekende nummers van bestellestempels
Van de bestellerstempels vanaf nummer 551 zijn geen afdrukken meer aangebracht op de
stempelkaarten van Rotterdam. Hierna zullen afdrukken worden opgenomen die worden gemeld door
verzamelaars.
Nummer 613

Afgedrukt op brief in 1924.
Nummer 842

Afgedrukt op brief uit 1962 (!).
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Hoofdbestellerstempels Rotterdam
De hoofdbestellerstempels werden als volgt verstrekt:
Nummers 1 tot en met 5 op 1 oktober 1897.
Nummer 6. op 16 januari 1901.
Nummers 7 tot en met 9. op 22 november 1903.
Nummer 10 op 29 oktober 1908.
Nummer 11 op 19 juni 1908.
Nummer 12 op 24 april 1906.
Nummer 13 op 29 oktober 1908.
1897-10-01
Nummers 1 tot en met 5

De hoofdbestellerstempels nummer 1 tot en met 5 werden toegezonden op 1 oktober 1897 en
terugontvangen in januari 1957.
1901-01-16
Nummer .6

Hoofdbestellerstempel nummer 6. werd toegezonden op 16 januari 1901 en terugontvangen in januari
1957.
1903-11-22
Nummers 7, 8 en .9
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De hoofdbestellerstempels met de nummers 7, 8 en 9. werden toegezonden op 22 november 1903.
1906-04-24
Nummer 12

Hoofdbestellerstempel nummer 12 werd toegezonden op 24 april 1906. Waarom van de volgorde van
nummering werd afgeweken is niet duidelijk. Het stempel werd terugontvangen in januari 1957.
1908-06-19
Nummer 11

Hoofdbestellerstempel nummer 11 werd toegezonden op 19 juni 1908. Waarom van de volgorde van
nummering werd afgeweken is niet duidelijk. Het stempel werd terugontvangen in januari 1957.
1908-10-29
Nummers 10 en 13

Hoofdbestellerstempels nummer 10 en 13 werd toegezonden op 29 oktober 1910. Waarom van de
volgorde van nummering werd afgeweken is niet duidelijk. De stempels werden terugontvangen in
januari 1957.
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Kwartierstempels
In een brief van het postkantoor Rotterdam Bureel Vertrek van 11 juli 1935 gericht aan de heer A. van
der Willigen is het volgende vermeld:
Naar aanleiding van bovenvermeld schrijven deel ik u mede, dat de expressestukken, welke in de
brievenbussen worden aangetroffen, bij de afstempeling met het dagtekeningstempel tevens worden
voorzien van de cijferafdruk 1, 2, 3 of 4, teneinde hiermede aan te duiden het eerste, tweede enz,
kwartier van het uur van afstempeling.
De expressestukken, welke aan het hiervoor bestemde loket worden afgegeven, krijgen dit cijfer niet.
Het aanbrengen van één dezer cijfers geschiedt ten behoeve van de inwendige dienst.
De heer Van der Willigen heeft daarbij aangetekend:
Kleine cijfers van 19 augustus 1929 tot 6 januari 1934.
Grote cijfers van 11 juni 1935 tot 4 september 1952.
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RUURLO
Provincie Gelderland
Mededeelingen No 9489S van 3 september 1924: Het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Ruurlo wordt met ingang van 1 October 1924 vervangen door een post-, telegraaf- en
telefoonkantoor.
Het postkantoor Ruurlo ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 27 september 1924.
1924-09-27
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 27 september 1924. Ze
werden op 1 oktober 1924 in gebruik genomen.
1926-04-22
Nummer .3

Bestellerstempel nummer .3 werd toegezonden op 22 april 1926 ter vervanging van het op 27
september 1924 verstrekte stempel.
Mededeelingen No 15290S van 28 december 1932: Met ingang van 16 Januari 1933 wordt het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Ruurlo vervangen door een hulpkantoor voor de drie diensten,
hetwelk voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Zutphen.
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