VEENENDAAL
Provincie Utrecht
Het postkantoor Veenendaal ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 30 maart 1901.
Nummer .6 op 18 december 1901.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .8 en .9 op 14 september 1906.
1901-03-30
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 30 maart 1901.
1901-12-18
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 18 december 1901.
19??
Nummer .7
Een afdruk van bestellerstempel nummer .7 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1906-09-14
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 14 september 1906.
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Het postkantoor Veenendaal ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .10 en .11 op 28 januari 1918.
Nummers .12 en .13 op 2 mei 1924.
1918-01-28
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 28 januari 1918.
1919-08-25
Nummers .7 en .8

Op 25 augustus 1919 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .7 en .8
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt tussen 1904 en september 1906
(nummer .7) en 14 september 1906 (nummer .8).
1924-05-02
Nummers .12 en .13

Vervolgnummers .12 en .13 werden verstrekt op 2 mei 1924.

VEGHEL
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Veghel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 22 maart 1901
Nummer .4 op 29 april 1901
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Nummer .5 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .6 op 2 augustus 1917.
Nummers .7 en .8 op 8 oktober 1918.
Nummers .9 en .10 op 26 februari 1920.
Nummer .11 op 7 maart 1921.
1901-03-22
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 22 maart 1901.
Stempel nummer .1 werd vervangen in januari 1927.
1901-04-29
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 29 april 1901.
19??
Nummer .5
Een afdruk van bestellerstempel nummers .5 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1917-08-02
Nummers .2 en .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 2 augustus 1917. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 22 maart
1901.
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1918-10-08
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 8 oktober 1918.
1920-02-26
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 26 februari 1920.
1921-03-07
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 7 maart 1921.
1927-01-26
Nummer .1

Op 26 januari 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 22 maart 1901.
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VELP
Provincie Gelderland
Het postkantoor Velp ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 in juli of augustus 1882.
Nummer .7 op 20 september 1883.
Nummer .8 op 20 december 1889.
Nummer .9 op 29 december 1894.
Nummer .10 op 10 juli 1899.
Nummer .11 in april 1900.
Nummer .12 op 11 juli 1904.
Nummers .13 en .14 zijn geen afdrukken en vermeldingen aangebracht in het stempelboek.
1882-07-00 tot 1883-08-00
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt in 1882 of 1883. De eerste
zes bestellerstempels werden na 11 juli 1882 toegezonden. Een datum is niet vermeld. De stempels
werden hier ‘nommerstempels’ genoemd. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F voor zes
postbestellingen per dag toegezonden.
1883-09-20
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 20 september 1883.
1885-12-22
Nummer .4

1887-04-21
Nummer .6
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1889-12-20
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 20 december 1889. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1892-01-06
Nummers .1 en .3

Op 6 januari 1892 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .3 toegezonden
ter vervanging van de stempels verstrekt in 1882 of 1883.
1893-11-27
Nummer .5

Op 27 november 1893 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt in 1882 of 1883.
1894-12-29
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 29 december 1894. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1898-06-18
Nummer .7
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Op 18 juni 1898 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 20 december 1883.
1899-07-10
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 10 juli 1899. Boven de afdruk van het stempel .10 komt een
afdruk voor van een stempel met nummer .01. Deze afdruk is met de pen doorgehaald.
1900-04-00
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt in april 1900. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E
toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1904-07-11
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 11 juli 1904.
19??
Nummers .13 en .14
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .13 en .14 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens. Stempel nummer .13
werd op 18 november 1929 vervangen door een nieuw exemplaar.

Het postkantoor Velp ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .15 op 11 juni 1912.
Nummers .16 tot en met .18 op 20 mei 1913.
Nummer .19 op 22 april 1914.
Nummers .20 en .21 op 7 juli 1914.
Nummer .22 op 7 juni 1921.
Nummer .23 op 23 september 1921.
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1908-10-16
Nummer .2

Op 16 oktober 1908 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt in juli of augustus 1882.
1912-06-11
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 12 juni 1911.
1913-05-20
Nummers .16, .17 en .18

Vervolgnummers .16 tot en met .18 werden verstrekt op 20 mei 1913.
1914-04-22
Nummer .19

Vervolgnummer .19 werd verstrekt op 22 april 1914.
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1914-07-07
Nummers .20 en .21

Vervolgnummers .20 en .21 werden verstrekt op 7 juli 1914.
1915-05-11
Nummer .9

Op 11 mei 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 29 december 1894.
1916-01-19
Nummer .5

Op 19 januari 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt in juli of augustus 1882.
1921-06-07
Nummer .22

Vervolgnummer .22 werd verstrekt op 7 juni 1921.
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1921-09-23
Nummer .23

Vervolgnummer .23 werd verstrekt op 23 september 1921.
1923-12-04
Nummer .19

Bestellerstempel nummer .19 werd op 4 december 1923 toegezonden ter vervanging van het op 22 april
1914 verstrekte exemplaar.
1925-11-03
Nummer .22

Bestellerstempel nummer .22 was besteld in september 1925 en werd toegezonden op 3 november
1925 ter vervanging van het stempel dat was verstrekt op 7 juni 1921.
1929-11-18
Nummer .13

Op 18 november 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .13 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt tussen augustus 1904 en juli 1907.

942

VELSEN
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Velsen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 22 juni 1899.
Nummer .6 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 juli 1925.
1899-06-22
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 22 juni 1899. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1903-12-12
Nummer .4

Op 12 december 1903 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 22 juni 1899. Tevens werden de letterkarakters A, B en C toegezonden
voor drie postbestellingen per dag.
19??
Nummer .6
Een afdruk van bestellerstempel nummer .6 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.

Het postkantoor Velsen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .7 en .8 op 20 mei 1913.
Nummer .9 op 22 april 1914.
Nummers .10 tot en met .15 op 26 september 1916.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 juli 1925.
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1913-05-20
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 20 mei 1913. De stempels werden terugontvangen op 7
augustus 1925 nadat ze op 16 juli 1925 buiten gebruik waren gesteld.
1914-04-22
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 22 april 1914. Het stempel werd terugontvangen op 7 augustus
1925 nadat het stempel op 16 juli 1925 buiten gebruik was gesteld.
1916-09-26
Nummers .10 tot en met .15

Vervolgnummers .10 tot en met .15 werden verstrekt op 26 september 1916. De stempels werden
terugontvangen op 7 augustus 1925 nadat ze op 16 juli 1925 buiten gebruik waren gesteld.
1917-08-02
Nummer .4
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Op 2 augustus 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 12 december 1903. Het stempel werd terugontvangen op 7
augustus 1925 nadat het op 16 juli 1925 buiten gebruik was gesteld.
1919-09-24
Nummers .16 tot en met .19

Vervolgnummers .16 tot en met .19 werden verstrekt op 24 september 1919. De stempels werden
terugontvangen op 7 augustus 1925 nadat ze op 16 juli 1925 buiten gebruik waren gesteld.
1920-03-00
Nummer .1

In maart 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 22 juni 1899.
Mededeelingen No 6757 van 1 juli 1925: Met ingang van 16 Juli 1925 wordt het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Velsen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor en wordt te
Wijkeroog een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. Evengenoemde hulpkantoren,
alsmede het hulppostkantoor Velseroord zullen met ingang van vorenvermelden datum voor den
postdienst onder het post- en telegraafkantoor te IJmuiden ressorteeren.

VENLO
Provincie Limburg
Het postkantoor Venlo ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 op 18 september 1885.
Nummer .8 op 25 november 1890.
Nummer .9 op 2 april 1891.
Nummer .10 op 15 september 1896.
Nummer .11 in augustus 1900.
Nummers .12 tot en met .14 op 12 juni 1904.
Nummers .15 tot en met .19 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1885-09-18
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .7 werden verstrekt op 18 september 1885.
Tevens werden de letterkarakters A tot en met G voor zeven postbestellingen per dag toegezonden.
De stempels met de nummers .2 en .6 werden door de nieuwe model stempels vervangen op 23
september 1907. Stempel nummer .5 werd vervangen op 19 juni 1908.
1885-11-30
Nummer .7

Op 30 november 1885 werd een nieuw bestellerstempel toegezonden met volgnummer .7 als
vervanging van het enkele maanden eerder verstrekte exemplaar. Waarom het stempel zo snel werd
vervangen is niet bekend, maar waarschijnlijk heeft de postbesteller het eerste exemplaar verloren.
1890-11-25
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 25 november 1890. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1891-04-02
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 2 april 1891. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E
toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
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1895-10-15
Nummer .1

Op 15 oktober 1895 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 15 oktober 1895.
1896-09-15
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 15 september 1896.
1900-08-00
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt in augustus 1900.
1903-05-18
Nummers .3, .7 en .9

Op 18 mei 1903 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .3, .7 en .9 toegezonden
ter vervanging van de stempels verstrekt op 18 september 1885 (nummers .3 en .7) en 2 april 1891
(nummer .9).
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1904-06-12
Nummers .12, .13 en .14

Vervolgnummers .12, .13 en .14 werden verstrekt op 12 juni 1904. Stempel nummer .13 werd
vervangen op 31 mei 1926.
19??
Nummers .15 tot en met .19
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .15 tot en met .19 is niet in het
stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Venlo ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .20 tot en met .22 op 26 januari 1912.
Nummers .23 en .24 op 8 april 1913.
Nummers .25 tot en met .27 op 11 februari 1918.
1907-00-00
Nummer .5

Aan de hand van de stempelafdrukken op bovenstaande briefkaart kan worden geconcludeerd, dat
bestellerstempel nummer .5 verstrekt moet zijn in 1907, ter vervanging van het oude model stempel
verstrekt op 18 september 1885.
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1907-09-23
Nummers .2 en .6

Op 23 september 1907 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .2 en .6
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op18 september 1885.
1908-06-19
Nummer .5

Op 19 juni 1908 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
nieuwe model stempel verstrekt in 1907.
1910-11-28
Nummer .14

Op 28 november 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .14 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 12 juni 1904.
1912-01-26
Nummers .20, .21 en .22

Vervolgnummers .20 tot en met .22 werden verstrekt op 26 januari 1912. Bestellerstempel nummer
.20 is in maart 1925 verloren. Omdat geen fotokopie van de stempelkaart meer aanwezig is, is niet na
te gaan of het stempel is vervangen door een nieuw exemplaar, maar waarschijnlijk was dat wel het
geval.
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1912-04-04
Nummer .8

Op 4 april 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .8 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 25 november 1890. Het nieuwe stempel werd terugontvangen op 22
juli 1927 en bewaard.
1912-06-14
Nummer .5

Op 14 juni 1912 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
nieuwe model stempel verstrekt op 19 juni 1908.
1913-03-11
Nummers .7 en .12

Op 11 maart 1913 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .7 en .12 toegezonden
ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 18 mei 1903 (nummer .7) en 12 juni 1904
(nummer .12).
1913-04-08
Nummers .23 en .24

Vervolgnummers .23 en .24 werden verstrekt op 8 april 1913.
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1918-02-11
Nummer .25, .26, .27

Vervolgnummers .25 tot en met .27 werden verstrekt op 11 februari 1918.

VENRAY
Provincie Limburg
Het postkantoor Venray ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 30 maart 1901.
Nummer .3 op 12 december 1903.
Nummers .4 tot en met .6 op 2 februari 1907.
1901-03-30
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 30 maart 1901.
1903-12-12
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 12 december 1903.
1907-02-02
Nummers .4, .5 en .6
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Vervolgnummers .4, .5 en .6 werden verstrekt op 2 februari 1907.
Het postkantoor Venray ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .7 tot en met .10 op 13 augustus 1907.
Nummers .11 en .12 op 3 januari 1910.
Nummer .13 op 14 augustus 1911.
1907-08-13
Nummers .7 tot en met .10

Vervolgnummers .7 tot en met .10 werden verstrekt op 13 augustus 1907.
1910-01-03
Nummers .11 en .12

Vervolgnummers .11 en .12 werden verstrekt op 3 januari 1910. De stempels werden terugontvangen
in juni 1923 wegens overcompleet.
1911-08-14
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 14 augustus 1911. Het stempel werd terugontvangen in juni
1923 wegens overcompleet.
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VIANEN
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Vianen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 30 maart 1901.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-03-30
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 30 maart 1901.
19??
Nummer .4
Een afdruk van bestellerstempel nummer .4 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Vianen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 26 oktober 1907.
Nummers .6 en .7 op 19 februari 1918.
1907-10-26
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 26 oktober 1907.
1918-02-19
Nummers .6 en .7
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Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 19 februari 1918.
Mededeelingen van 17 maart 1937: Met ingang van 1 April 1937 worden de postkantoren te
Hansweert, Joure, Lemmer, Lobith-Tolkamer, Raalte, Renkum, Sassenheim, Twello en Vianen
vervangen door hulppostkantoren, welke -evenals de met deze kantoren verbonden hulpkantoren en
poststations (het ressort der resp. voormalige hoofdkantoren)- niet onder een hoofdkantoor zullen
ressorteeren.

VLAARDINGEN
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Vlaardingen ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 3 augustus 1881.
Nummer .4 op 27 september 1881.
Nummer .5 op 29 november 1888.
Nummer .6 op 28 juli 1891.
Nummer .7 op 3 december 1892.
Nummer .8 op 8 juli 1901.
Nummer .9 op 5 september 1902.
Nummers .10 tot en met .12 op 13 november 1903.
Nummer .13 op 16 juni 1904.
Nummers .14 tot en met .16 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .17 op 2 november 1906.
1881-08-03
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 3 augustus 1881. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1881-09-27
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 27 september 1881 alsmede de letterkarakters A tot en met F
voor zes postbestellingen per dag.
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1884-11-29
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 29 november 1884 alsmede de letterkarakters A tot en met F
voor zes postbestellingen per dag.
1888-02-21
Nummer .1

Op 21 februari 1888 werd een nieuw stempel met volgnummer .1 toegezonden ter vervanging van het
exemplaar verstrekt op 3 augustus 1881.
1891-07-28
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 28 juli 1891. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1892-09-06
Nummer .1

Op 6 september 1892 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 21 februari 1888. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag. Waarschijnlijk is het oude stempel inclusief
letterkarakters verloren geraakt.
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1892-12-03
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 3 december 1892. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1901-07-08
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 8 juli 1901.
1902-09-05
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 5 augustus 1902.
1903-11-13
Nummers .2, .4, .6, .10, .11 en .12

Vervolgnummers .10, .11 en .12 werden verstrekt op 13 november 1903. Op dezelfde datum werden
drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .2, .4 en .6 toegezonden ter vervanging van de
stempels verstrekt op 3 augustus 1881 (nummer .2), 27 september 1881 (nummer .4) en 28 juli 1892
(nummer .6).
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1904-06-16
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 16 juni 1904.
1904-07-11
Nummer .10

Op 11 juli 1904 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 13 november 1903.
1904-11-14
Nummer .5

Op 14 november 1904 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op ..
19??
Nummers .14, .15 en .16
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .14, .15 en .16 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1906-11-02
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 2 november 1906.
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Het postkantoor Vlaardingen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .18 tot en met .20 op 9 februari 1910.
Nummers .21 en .22 op 28 juni 1915.
Nummers .23 tot en met .26 op 26 november 1920.
1910-02-09
Nummers .18, .19 en .20

Vervolgnummers .18 tot en met .20 werden verstrekt op 9 februari 1910.
1915-06-28
Nummers .21 en .22

Vervolgnummers .21 en .22 werden verstrekt op 28 juni 1915.
1918-06-20
Nummers .3, .7, .11 en .20

Op 20 juni 1918 werden vier nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .3, .7, .11 en .20
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 3 augustus 1881 (oud model nummer .3), 3
december 1892 (oud model nummer .7), 13 november 1903 (oud model nummer .11) en 9 februari
1910 (nieuw model nummer .20).
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1920-11-26
Nummers .23 tot en met .26

Vervolgnummers .23 tot en met .26 werden verstrekt op 26 november 1920.

VLAGTWEDDE
Provincie Groningen
1910-07-09
Nummers .37, .43, .50, .51, .57 en .58

De stempelafdruk alsmede de aantekeningen zijn aangebracht op de stempelbladzijde van het
hulppostkantoor Vlagtwedde. Het is (nog) niet duidelijk voor welk kantoor de stempels waren bestemd.

VLIELAND
Provincie Friesland

Met ingang van 1 oktober 1922 is het postkantoor Vlieland opgeheven en vervangen door een hulppost-,
telegraaf- en telefoonkantoor.
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VLIJMEN
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Vliijmen ontving bestellerstempels in model type I (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 30 maart 1901.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt in het stempelboek.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 juli 1927.
1901-03-30
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 30 maart 1901. De
stempels werden terugontvangen en vernietigd op 25 oktober 1927 nadat ze op 1 juli 1927 buiten
gebruik waren gesteld.
19??
Nummers .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt in het stempelboek. De stempels werden terugontvangen
en vernietigd op 25 oktober 1927 nadat ze op 1 juli 1927 buiten gebruik waren gesteld.
Het postkantoor Vliijmen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .6 op 17 februari 1920.
Nummer .7 op 30 juli 1920 (terugontvangen op 20 maart 1922).
Stempel nummer .6 werd buiten gebruik geteld op 1 juli 1927.
1920-02-17
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 17 februari 1920.
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1920-07-30
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 30 juli 1920. Het stempel werd wegens overcompleet
terugontvangen op 20 maart 1922.
Mededeelingen No 4574S van 22 juni 1927: Met ingang van 1 Juli 1927 wordt het bijpost-, telegraafen telefoonkantoor te Vlijmen vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te ‘s-Hertogenbosch.

VLISSINGEN
Provincie Zeeland
Het postkantoor Vlissingen ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 6 november 1878.
Nummer .7 op 18 mei 1880.
Nummer .8 op 23 juni 1882.
Nummer .11 op 27 februari 1894.
Nummers .12 en .13 op 15 september 1896.
Nummer .14 op 10 februari 1902.
Nummers .15 en .16 op 3 november 1903.
Nummers .17 tot en met .19 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1878-11-06
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 6 november 1878. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met D toegezonden voor vier postbestellingen per dag.
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1880-05-18
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 18 mei 1880. Voor dit stempel werden de letterkarakters A tot en
met D alsmede voor het totaal van zeven stempels, de letterkarakters E toegezonden. Daarmee kwam
het aantal postbestellingen per dag op vijf.
1881-08-03
Nummer .8

1882-06-23
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 23 juni 1882. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E
toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1883-06-08
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 2 juni 1883. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E
toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1885-03-30
Nummers .1, .4, .5, .6, .7, .8 en .9
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1886-08-19
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 19 augustus 1886. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1892-04-04
Nummer .2

Op 4 april 1982 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 6 november 1878.
1894-02-27
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 27 februari 1894. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1896-09-15
Nummers .12 en .13

Vervolgnummers .12 en .13 werden verstrekt op 15 september 1896. Tevens werden de
letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag. Stempel nummer .13
werd vervangen in november 1928 door een nieuw exemplaar.
1902-02-10
Nummer .14
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Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 10 februari 1902.
1902-06-16
Nummer .4

Op 16 juni 1902 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 6 november 1878.
1903-11-03
Nummers .15 en .16

Vervolgnummers .15 en .16 werden verstrekt op 3 november 1903. Teven werden meegezonden de
letterkarakters A (voor de eerste dagelijkse bestelling) en E (voor de vijfde dagelijkse bestelling).
Stempel nummer .16 werd in maart 1928 vervangen door een nieuw exemplaar.
19??
Nummers .17, .18 en .19
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .17, .18 en .19 zijn niet opgenomen in het
stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
Het postkantoor Vlissingen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .20 tot en met .23 op 29 mei 1909.
Nummers .24 en .25 op 8 januari 1913.
Nummers .26 tot en met .31 op 21 december 1911.
Nummers .32 tot en met .35 op 1 november 1917.
Nummers .36 tot en met .42 op 6 mei 1920.
1909-05-29
Nummers .20 tot en met .23

Vervolgnummers .20 tot en met .23 werden verstrekt op 29 mei 1909.
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1909-06-30
Nummer .20

Op 30 juni 1909 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .20 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 29 mei 1909. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden
voor vijf postbestellingen per dag. Waarschijnlijk is het eerste stempel, inclusief letterkarakters, na een
maand gebruik verloren geraakt.
1911-12-21
Nummers .26 tot en met .31

Vervolgnummers .26 tot en met .31 werden verstrekt op 21 december 1911. De nummers .24 en .25
werden pas verstrekt op 8 januari 1913. Waarom van de volgorde van nummering is afgeweken, is
niet duidelijk.
1913-01-08
Nummers .24 en .25

Vervolgnummers .24 en .25 werden verstrekt op 8 januari 1913. Op 21 december 1911 waren de
nummers .26 tot en met .31 verstrekt. Waarom van de volgorde van nummering is afgeweken, is niet
duidelijk.
1915-05-11
Nummer .3
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Op 11 mei 1915 werd een nieuw bestellerstempel met het volgnummer .3 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op ..
1917-11-01
Nummers .27 en .32 tot en met .35

Vervolgnummers .32 tot en met .35 werden verstrekt op 1 november 1917. Op dezelfde datum werd
een nieuw bestellerstempel met nummer .27 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op
21 december 1911. De bestellerstempels met de nummers .34 en .35 werden terugontvangen in
januari 1927 wegens overcompleet.
1919-10-23
Nummer .12

Op 23 oktober 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .12 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 15 september 1896.
1920-05-06
Nummers .36 tot en met .42

Vervolgnummers .36 tot en met .42 werden verstrekt op 6 mei 1920. De stempels werden
terugontvangen in januari 1927 vanwege overcompleet.
1925-05-13
Nummer .26

Op 13 mei 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .26 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 21 december 1911.
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1925-10-22
Nummer .10

Op 22 oktober 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op ..
1927-01-21
Nummer .18

Op 21 januari 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .18 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt tussen eind 1903 en juli 1907.
1927-04-29
Nummer .6

Op 29 april 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op .. Het oude exemplaar werd vernietigd op 5 mei 1927.
1928-03-08
Nummers .9 en .16

Op 8 maart 1928 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .9 en .16 toegezonden
ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op .. (nummer .9) en 3 november 1903 (nummer
.16).
1928-11-13
Nummer .13
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Op 13 november 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .13 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 15 september 1896.
1929-03-11
Nummer .22

Op 11 maart 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .22 toegezonden ter vervanging van
het nieuwe model stempel verstrekt op 29 mei 1909.

VOORBURG
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Voorburg ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 15 mei 1902.
Nummer .5 op 12 januari 1903.
Nummer .6 op 27 februari 1904.
Nummers .7 tot en met .9 op 30 maart 1907.
Nummer .10 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1902-05-15
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt 15 mei 1902.
1903-01-12
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 12 januari 1903.
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1904-02-27
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 27 februari 1904.
1907-03-30
Nummers .7, .8 en .9

Vervolgnummers .7, .8 en .9 werden verstrekt op 30 maart 1907.
1907-00-00
Nummer .10
Een afdruk van bestellerstempel nummer .10 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Voorburg ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .11 op 26 oktober 1914.
Nummer .12 op 8 juni 1916.
Nummer .13 op 10 april 1919.
Nummer .14 in september 1919.
Nummers .15 en .16 in maart 1921.
1907-07-23
Nummer .9

Op 23 juli 1907 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 30 maart 1907.
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1910-05-26
Nummer .5

Op 26 mei 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 12 januari 1903.
1911-02-18
Nummer .1

Op 18 februari 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 15 mei 1902.
1913-10-21
Nummers .7 en .10

Op 21 oktober 1913 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .7 en .10
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 30 maart 1907 (nummer .7) en tussen april
en juli 1907 (nummer .10).
1914-10-26
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 26 oktober 1914.
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1916-06-08
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 8 juni 1916.
1916-07-29
Nummer

Op 29 juli 1916 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 27 februari 1904.
1919-04-10
Nummers .2, .5, .8, .11 en .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 10 april 1919. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt op
15 mei 1902.
1919-09-00
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt in september 1919. Bij de afdruk is vermeld: vernietigd. Hierbij is
geen datum opgenomen. Op 22 maart 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .14
toegezonden.
1920-04-08
Nummer .5
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Op 8 april 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging van het
nieuwe model stempel verstrekt op 26 mei 1910.
1920-04-19
Nummer .3

Op 19 april 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 15 mei 1902.
1921-03-00
Nummers .15 en .16

Vervolgnummers .15 en .16 werden verstrekt in maart 1921.
1929-03-22
Nummer .14

Bestellerstempel nummer .14 werd toegezonden op 22 maart 1929 ter vervanging van het stempel
verstrekt in september 1919.

VOORSCHOTEN
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Voorschoten ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 30 maart 1901.
Nummer .4 op 23 oktober 1901.
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1901-03-30
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 30 maart 1901.
1901-10-23
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 23 oktober 1901.
Het postkantoor Voorschoten ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 7 juli 1914.
Nummer .6 op 18 maart 1919.
Nummer .7 op 30 januari 1920.
Nummer .8 op 10 januari 1921.
1914-07-07
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 7 juli 1914.
1919-03-18
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 18 maart 1919.
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1920-01-30
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 30 januari 1920.
1921-01-10
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 10 januari 1921.

VORDEN
Provincie Gelderland
s
Mededeelingen No 4752 van 7 november 1912: Met ingang van 16 November 1912 wordt het
hulppostkantoor te Vorden vervangen door een postkantoor.
Het postkantoor Vorden ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .10 op 27 februari 1913.
Nummers .11 tot en met .13 op 31 mei 1920.
1913-02-27
Nummers .1 tot en met .10

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .10 werden verstrekt op 27 februari 1913.
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1920-05-31
Nummers .11, .12 en .13

Vervolgnummers .11 tot en met .13 werden verstrekt op 31 mei 1920.

VREESWIJK
Provincie Utrecht
Het postkantoor Vreeswijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 11 juli 1904.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .5 op 15 december 1919.
1904-07-11
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 11 juli 1904.
1906-06-07
Nummer .1

Op 7 juni 1906 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 11 juli 1904.
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19??
Nummer .4
Een afdruk van bestellerstempel nummer .4 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1919-12-15
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 15 december 1919. Het stempel werd wegens overcompleet
terugontvangen op 20 november 1922.
Met ingang van 1 juli 1934 is het postkantoor te Vreeswijk opgeheven en omgezet in een
hulppostkantoor behorende tot het ressort van het postkantoor Utrecht.

VRIEZENVEEN
Provincie Overijssel
Het postkantoor Vriezenveen ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 30 maart 1901.
1901-03-30
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 30 maart 1901.
Het postkantoor Vriezenveen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 30 januari 1917.
Nummer .6 op 13 maart 1919.
Nummers .7 en .8 op 30 juni 1921.
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1917-01-30
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 30 januari 1917.
1919-03-13
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 13 maart 1919.
1921-06-30
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 30 juni 1921.
Met ingang van 1 oktober 1937 is het postkantoor te Vriezenveen vervangen door een
hulppostkantoor.

VUGHT
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Vught ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 22 april 1901.
Nummer .5 op 18 december 1901.
Nummer .6 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .7 op 18 mei 1908.
Nummer .8 op 30 januari 1920.
Nummer .9 op 27 mei 1920.
Nummer .10 op 21 september 1920.
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1901-04-22
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 22 april 1901.
1901-12-18
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 18 december 1901.
19??
Nummer .6
Een afdruk van bestellerstempel nummer .6 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1908-05-18
Nummer .7

1920-01-30
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 30 januari 1920.
1920-05-27
Nummer .9
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Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 27 mei 1920.
1920-09-21
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 21 september 1920.

WAALWIJK
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Waalwijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 22 april 1901.
Nummer .6 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .7 op 6 februari 1914.
Nummers .8 en .9 op 7 juli 1914.
1901-04-22
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 22 april 1901. Het stempel
met volgnummer .1 werd vervangen op 2 maart 1928.
19??
Nummer .6
Een afdruk van bestellerstempel nummer .6 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens. Waarschijnlijk is het stempel in 1906 of 1907
toegezonden.
1914-02-06
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 6 februari 1914.
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1914-07-07
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 7 juli 1914.
1919-06-18
Nummer .6

Het bestellerstempel met volgnummer .6 werd toegezonden op 18 juni 1919 ter vervanging van het
eerder in 1906 of 1907 verstrekte stempel.
1920-05-24
Nummers .10 tot en met .19

Vervolgnummers .10 tot en met .19 werden verstrekt op 24 mei 1920. De nummers .15 tot en met .19
werden in mei 1923 teruggezonden wegens inkrimping personeel.
1928-03-02
Nummer .1

Het bestellerstempel met volgnummer .1 werd toegezonden op 2 maart 1928 ter vervanging van het
op 22 april 1901 verstrekte stempel.
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WADDINXVEEN
Provincie Zuid-Holland
Op 1 juni 1893 werd het hulppostkantoor te Waddinxveen (voorheen Waddingsveen) omgezet in een
postkantoor.
Het postkantoor Waddinxveen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 22 april 1901.
Nummer .4 op 16 februari 1905.
Nummers .5 tot en met .8 in oktober 1925.
1901-04-22
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 22 april 1901.
1905-02-16
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 16 februari 1905.
1925-10-00
Nummers .5 tot en met .8

Vervolgnummers .5 tot en met .8 werden verstrekt in oktober 1925.

981

WAGENINGEN
Provincie Gelderland
Het postkantoor Wageningen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 9 februari 1883.
Nummer .7 op 30 oktober 1891.
Nummers .8 en .9 op 18 januari 1898.
Nummers .10 en .11 op 26 februari 1901.
Nummer .12 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .13 en .14 op 14 september 1906.
Nummer .15 op 31 december 1908.
Nummer .16 op 29 november 1923.
1883-02-09
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 9 februari 1883. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1891-04-28
Nummer .5

1891-10-30
Nummers .3 en .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 30 oktober 1891. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op ..
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1897-06-05
Nummer .2

1898-01-18
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 18 januari 1898.
1901-02-26
Nummers .10 en .11

Vervolgnummers .10 en .11 werden verstrekt op 26 februari 1901.
19??
Nummer .12
Een afdruk van bestellerstempel nummer .12 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1906-09-14
Nummers .13 en .14

Vervolgnummers .13 en .14 werden verstrekt op 14 september 1906.
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1908-12-31
Nummer .15

Vervolgnummer .15 werd verstrekt op 31 december 1908.
1910-03-31
Nummer .7

Op 31 maart 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 30 oktober 1891.
1911-02-18
Nummer .6

Op 18 februari 1911 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 9 februari 1883.
1915-05-11
Nummer .1

Op 11 mei 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 9 februari 1883.
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1923-11-29
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 29 november 1923.

WARFFUM
Provincie Groningen
Het postkantoor Warffum ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 11 maart 1913.
Nummer .5 op 4 maart 1913.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 november 1927.
1913-03-04
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 4 maart 1913. Het stempel werd terugontvangen op 16 november
1927 nadat het op 1 november 1927 buiten gebruik was gesteld.
1913-03-11
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 11 maart 1913. De
stempels werden terugontvangen op 16 november 1927 nadat ze op 1 november 1927 buiten gebruik
waren gesteld.
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Mededeelingen No 7938S van 26 oktober 1927: Met ingang van 1 November 1927 wordt het posten telegraafkantoor te Warffum vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Uithuizen.

WARMOND
Provincie Zuid-Holland
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: De bij wijze van proef gevestigde bijkantoren te Beek
(Lb.), Boskoop, Delden, Gemert, Huizen (N.H.), Oosterbeek, Raalte, Waddinxveen, Warmond,
Wolvega, Wijhe en Zundert worden met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
Het postkantoor Warffum ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 22 april 1901.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 juni 1932.
1901-04-22
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de nummers .1 en .2 werden verstrekt op 22 april 1901.
Het postkantoor Warmond ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .3 op 15 augustus 1907.
Nummer .4 op 6 september 1919.
1907-08-15
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 15 augustus 1907.
1919-09-06
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 6 september 1919.
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Mededeelingen No 6003S van 1 juni 1932: Met ingang van 16 Juni 1932 wordt het post-, telegraafen telefoonkantoor te Warmond vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
voor de postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te Leiden.

WASPIK
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Waspik ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 22 april 1901.
Nummer .3 op 14 maart 1905.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .5 op 4 november 1919.
Nummer .6 op 24 maart 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 april 1926.
1901-04-22
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 22 april 1901. De stempels
werden terugontvangen in mei 1926 nadat ze op 16 april 1926 buiten gebruik waren gesteld.
1905-03-14
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 14 maart 1905. Het stempel werd terugontvangen in mei 1926
nadat het op 16 april 1926 buiten gebruik was gesteld.
19??
Nummer .4
Een afdruk van bestellerstempel nummer .4 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
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1919-11-04
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 4 november 1919. Het stempel werd terugontvangen in mei 1926
nadat het op 16 april 1926 buiten gebruik was gesteld.
1920-03-24
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 24 maart 1910. Het stempel werd terugontvangen in mei 1926
nadat het op 16 april 1926 buiten gebruik was gesteld.
Mededeelingen No 4570S van 14 april 1926: Met ingang van 16 April 1926 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Waspik vervangen door een hulpkantoor voor de drie diensten,
hetwelk met de hulpkantoren ’s Grevelduin-Capelle, Vrijhoeve-Capelle en ’s Gravenmoer voor den
postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Waalwijk.

WASSENAAR
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Wassenaar ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 22 april 1901.
1901-04-22
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 22 april 1901.
Het postkantoor Wassenaar ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .5 op 12 februari 1908.
Nummer .6 op 13 november 1911.
Nummers .7 en .8 op 27 juli 1916.
Nummer .9 op 26 september 1916.
Nummer .10 op 16 juni 1919.
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Nummers .11 tot en met .15 op 6 mei 1920.
Nummers .16 tot en met .20 op 28 april 1922.
Nummers .21 tot en met .25 op 21 mei 1928.
Nummers .26 tot en met .30 op 20 februari 1929.
1908-02-12
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 12 februari 1908.
1911-11-13
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 13 november 1911.
1916-07-27
Nummers .3, .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 27 juli 1916. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt op
22 april 1901.
1916-09-26
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 26 september 1916.
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1919-06-16
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 16 juni 1919.
1920-05-06
Nummers .11 tot en met .15

Vervolgnummers .11 tot en met .15 werden verstrekt op 6 mei 1920.
1922-04-28
Nummers .16 tot en met .20

Vervolgnummers .16 tot en met .20 werden verstrekt op 28 april 1922.
1928-05-21
Nummers .21 tot en met .25

Vervolgnummers .21 tot en met .25 werden verstrekt op 21 mei 1928.
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1929-02-20
Nummers .26 tot en met .30

Vervolgnummers .26 tot en met .30 werden verstrekt op 20 februari 1929.
1930-03-13
Nummer .4

Op 13 maart 1930 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 22 april 1901.
1930-07-08
Nummer .28

Op 8 juli 1930 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .28 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 20 februari 1929.

WATERINGEN
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Wateringen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 4 oktober 1909.
Nummer .3 in maart 1921.
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1909-10-09
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 4 oktober 1909. Stempel
nummer .2 werd vervangen in december 1927.
1921-03-00
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt in maart 1921.
1927-12-12
Nummer .2

Op 12 december 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .2 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 4 oktober 1909.
Mededeelingen nr. 2071S van 19 februari 1936: Met ingang van 1 maart 1936 wordt het postkantoor
te Wateringen vervangen door een hulppostkantoor.

WEMELDINGE
Provincie Zeeland
s
Mededeelingen No 5111 van 27 oktober 1910: Met ingang van 1 November 1910 wordt het
hulppostkantoor te Wemeldinge opgeheven en aldaar in vereeniging met het ter plaatse bestaande
telegraafkantoor een postkantoor gevestigd.
Het postkantoor Wemeldinge ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 13 december 1919.
Nummer .5 op 11 februari 1920.
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1919-12-13
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 13 december 1919. Stempel
nummer .4 werd teruggezonden op 21 maart 1924 wegens overcompleet.
1920-02-11
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 11 februari 1920. Stempel nummer .5 werd teruggezonden op 21
maart 1924 wegens overcompleet.
Mededeelingen No 12482S van 26 oktober 1932: Met ingang van 1 November 1932 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Wemeldinge vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, het welk voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-, telegraaf- en
telefoonkantoor te Goes.

WEERT
Provincie Limburg
Het postkantoor Weert ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 15 maart 1901.
Nummer .6 op 12 maart 1902.
Nummer .7 op 12 december 1903.
Nummers .8 en .9 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-05-15
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt 15 mei 1901.
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1902-03-12
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 12 maart 1902.
1903-12-12
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 12 december 1903. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
19??
Nummers .8 en .9
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .8 en .9 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Weert ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .10 tot en met .13 op 27 december 1907.
Nummers .14 en .15 op 11 januari 1911.
Nummer .16 op 6 februari 1914.
Nummer .17 op 19 januari 1916.
Nummer .18 op 31 oktober 1917.
1907-12-27
Nummers .10 tot en met .13

Vervolgnummers .10 tot en met .13 werden verstrekt op 27 december 1907.
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1908-08-24
Nummers .1 en .8

Op 24 augustus 1908 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1 en .8
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 15 mei 1901 (nummer .1) en
tussen 1905 en juli 1907 (nummer .8).
1911-01-11
Nummers .10, .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 11 januari 1911. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging van het nieuwe model stempel
verstrekt op 27 december 1907.
1912-08-29
Nummers .2 en .5

Op 29 augustus 1912 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .2 en .5
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 15 mei 1901.
1913-02-27
Nummer .11
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Op 27 februari 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging
van het nieuwe model stempel verstrekt op 27 december 1907.
1914-02-06
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 6 februari 1914.
1915-08-24
Nummer .10

Op 24 augustus 1915 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 11 januari 1911.
1916-01-19
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 19 januari 1916.
1916-05-00
Nummer .5

De datum van verstrekking van het in mei 1916 toegezonden bestellerstempel nummer .5 is niet in het
stempelboek vermeld. Het stempel werd toegezonden ter vervanging van het op 29 augustus 1912
verstrekte stempel.
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1917-10-31
Nummer .18

Vervolgnummer .18 werd verstrekt op 31 oktober 1917.

WEESP
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Weesp ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 22 april 1901.
Nummers .7 en .8 op 18 mei 1903.
Nummer .9 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-04-22
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 22 april 1901.
1903-05-18
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 18 mei 1903.
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19??
Nummer .9
Een afdruk van bestellerstempel nummer .9 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Weesp ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .10 op 23 juli 1907.
Nummers .11 tot en met .13 op 4 april 1912.
Nummer .14 op 27 mei 1920.
1907-07-23
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 23 juli 1907.
1912-04-04
Nummers .11, .12 en .13

Vervolgnummers .11 tot en met .13 werden verstrekt op 4 april 1912.
1920-05-27
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 27 mei 1920.
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WERKENDAM
Provincie Noord-Brabant
Met ingang van 1 mei 1894 werd het hulppostkantoor te Werkendam opgeheven en omgezet in een
postkantoor.
Het postkantoor Werkendam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 11 juli 1904.
Nummers .3 en .4 op 27 december 1907.
Nummer .5 op 10 augustus 1908.
Nummer .6 op 25 september 1922.
1904-07-11
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 11 juli 1904. Het
bestellerstempel met volgnummer .1 is door de postbesteller verloren. Een nieuw exemplaar werd
toegezonden op 22 oktober 1925.
1907-12-27
Nummers .3 en .4

Vervolgnummers .3 en .4 werden verstrekt op 27 december 1907.
1908-08-10
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 10 augustus 1908.
1918-11-18
Nummer .5
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Op 18 november 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .5 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 10 augustus 1908. Het cijfer 5 heeft is van een smaller type dan in het
eerste stempel.
1922-09-25
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 25 september 1922.
1925-10-22
Nummer .1

Op 22 oktober 1925 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 11 juli 1904.
Met ingang van 1 juli 1937 is het postkantoor te Werkendam vervangen door een hulppostkantoor.

WESTZAAN
Provincie Noord-Holland
s
Mededeelingen No 376 van 29 januari 1914: Met ingang van 16 Februari 1914 wordt te Westzaan
het hulppostkantoor vervangen door een postkantoor.
Het postkantoor Westzaan ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 30 september 1914.
Nummer .5 op 24 maart 1920.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 16 augustus 1925.
1914-09-30
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 30 september 1914.
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1920-03-24
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 24 maart 1920.
Mededeelingen No 7965S van 29 juli 1925: Het post- en telegraafkantoor te Westzaan wordt met
ingang van 16 Augustus 1925 vervangen door een hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor, hetwelk
voor den postdienst onder het post- en telegraafkantoor te Koog-Zaandijk zal ressorteeren.

WIJCHEN
Provincie Gelderland
s
Mededeelingen No 3888 van 19 september 1912: Met ingang van 1 October 1912 wordt te
Wijchen, onder opheffing van het hulppostkantoor aldaar, een postkantoor gevestigd, waaronder zal
ressorteeren het hulppostkantoor te Bergharen.
Het postkantoor Wijchen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 11 maart 1913.
Nummer .6 op 9 juli 1917.
Nummer .7 op 4 april 1918.
1913-03-11
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 11 maart 1913.
1917-07-09
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 9 juli 1917.
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1918-04-04
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 4 april 1918.

WIJHE
Provincie Overijssel
Het postkantoor Wijhe ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 15 mei 1901.
Nummer .5 op 14 november 1904.
Nummers .6 tot en met .8 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-05-15
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 15 mei 1901.
1904-11-14
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 14 november 1904.
19??
Nummers .6, .7 en .8
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .6, .7 en .8 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Wijhe ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werd verstrekt:
Nummer .9 op 11 februari 1918.
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1918-02-11
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 11 februari 1918.

WIJK AAN ZEE
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Wijk aan Zee ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op
Nummer .4 op 29 juni 1903.
19??
Nummers .1 tot en met .3
X
1903-06-29
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 29 juni 1903.

WIJK BIJ DUURSTEDE
Provincie Utrecht
Het postkantoor Wijk bij Duurstede ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 15 mei 1901.
Nummers .5 en .6 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .7 op 19 januari 1916. Terugontvangen op 1 juni 1929.
Nummer .8 op 26 januari 1918. Terugontvangen op 1 juni 1929.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 augustus 1930.
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1901-05-15
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 15 mei 1901.
19??
Nummers .5 en .6
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .5 en .6 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1916-01-19
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 19 januari 1916. Het stempel werd terugontvangen op 1 juni
1929 wegens overcompleet.
1918-01-26
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 26 januari 1918. Vanwege overcompleet werd het stempel
terugontvangen op 1 juni 1929.
Mededeelingen No 9007S van 30 juli 1930: Met ingang van 1 Augustus 1930 wordt het hoofdkantoor
te Wijk bij Duurstede vervangen door een hulpkantoor voor de drie diensten, hetwelk evenals het
hulpkantoor te Cothen voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Doorn.
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WILDERVANK
Provincie Groningen
Het postkantoor Wildervank ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .6 tot en met .8 op 13 november 1911.
19??
Nummers .1 tot en met .5
X
1911-11-13
Nummers .6, .7 en .8

Vervolgnummers .6 tot en met .8 werden verstrekt op 13 november 1911.
Mededeelingen No 10866S van 9 oktober 1929: Met ingang van 16 October 1929 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Wildervank vervangen door een bijkantoor met volledige
dienstuitvoering. Genoemd bijkantoor zal evenals het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoor te
Annerveenschekanaal en het poststation te Wildervank-Bareveld voor den postdienst ressorteeren
onder het post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Veendam.

WILLEMSTAD
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Willemstad ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 1 februari 1908.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 november 1925.
1908-02-01
Nummers .1 en .2
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De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 1 februari 1908. Stempel
nummer .2 werd op 28 november 1924 vervangen door een nieuw exemplaar. De stempels werden in
februari 1926 terugontvangen en vernietigd, nadat ze op 1 november 1925 buiten gebruik waren
gesteld.
Mededeelingen No 12108S van 28 oktober 1925: Met ingang van 1 November 1925 wordt het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Willemstad vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk, evenals de hulpkantoren Fijnaart, Heiningen en Oude Molen voor den
postdienst onder het post- en telegraafkantoor te Roosendaal zal ressorteeren.

WINKEL
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Winkel ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 15 mei 1901.
Nummers .4 en .5 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-05-15
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 15 mei 1901.
19??
Nummers .4 en .5
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .4 en .5 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Winkel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .6 en .7 op 30 januari 1920.
1920-01-30
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 30 januari 1920.

1006

1920-11-09
Nummer .4

Op 9 november 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt tussen 1905 en juli 1907.

WINSCHOTEN
Provincie Groningen
Het postkantoor Winschoten ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .11 op 15 mei 1901.
Nummer .12 op 8 juli 1901.
Nummer .13 op 11 juli 1904.
Nummers .14 tot en met .16 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-05-15
Nummers .1 tot en met .11

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .11 werden verstrekt op 15 mei 1901.
1901-07-08
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 8 juli 1901.
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1904-07-11
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 11 juli 1904.
19??
Nummers .14, .15 en .16
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .14 tot en met .16 is niet in het
stempelboek aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Winschoten ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .17 tot en met .25 op 26 november 1920.
1913-02-27
Nummer .6

Op 27 februari 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 15 mei 1901.
1919-06-30
Nummer .10

Op 30 juni 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .10 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 15 mei 1901.
1920-11-26
Nummers .17 tot en met .25

Vervolgnummers .17 tot en met .25 werden verstrekt op 26 november 1920.
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WINSUM
Provincie Groningen
Het postkantoor Winsum ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 5 augustus 1901.
1901-08-05
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 5 augustus 1901. De
stempels werden terugontvangen op 5 juli 1934.

WINTERSWIJK
Provincie Gelderland
Het postkantoor Winterswijk ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 15 mei 1901.
Nummer .6 op 2 mei 1902.
Nummer .7 op 14 november 1904.
Nummer .8 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .9 tot en met .13 op 3 juli 1906.
1901-05-15
Nummers .1

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 15 mei 1901.
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1902-05-02
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 2 mei 1902.
1904-11-14
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 14 november 1904.
19??
Nummer .8
Een afdruk van bestellerstempel nummer .8 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1906-07-03
Nummers .9 tot en met .13

Vervolgnummers .9 tot en met .13 werden verstrekt op 3 juli 1906.
Het postkantoor Winterswijk ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .14 en .15 op 29 oktober 1909.
Nummers .16 tot en met .20 op 23 augustus 1910.
Nummer .21 op 13 november 1911.
Nummers .22 tot en met .25 op 8 april 1913.
Nummer .26 op 17 maart 1916.
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1909-10-29
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 29 oktober 1909.
1910-08-23
Nummers .16 tot en met .20

Vervolgnummers .16 tot en met .20 werden verstrekt op 23 augustus 1910.
1911-11-13
Nummer .21

Vervolgnummer .21 werd verstrekt op 13 november 1911.
1913-04-08
Nummers .22 tot en met .25

Vervolgnummers .22 tot en met .25 werden verstrekt op 8 april 1913.

1011

1916-03-17
Nummers .1, .3, .8, .9, .10, .11, .13, .19, .21 en .26

Vervolgnummer .26 werd verstrekt op 17 maart 1916. Op dezelfde datum werden negen nieuwe
bestellerstempels met de volgnummers .1, .3, .8 tot en met .11, .13, .19 en .21 toegezonden ter
vervanging van de stempels verstrekt op 15 mei 1901 (oud model nummers .1 en .3), tussen 1905 en
juli 1906 (oud model nummer .8), 3 juli 1906 (oud model nummers .9 tot en met .13, met uitzondering
van nummer .12), 23 augustus 1910 (nieuw model nummer .19) en 13 november 1911 (nieuw model
nummer .21).
1920-09-11
Nummer .13 en .18

Op 11 september 1920 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .13 en .18
toegezonden ter vervanging van de stempels verstrekt op 17 maart 1916 (nummer .13) en 23
augustus 1910 (nummer .18).
1922-02-20
Nummer .5

Het bestellerstempel met het volgnummer .5 werd toegezonden op 20 februari 1922 en op 7 maart
1922 teruggezonden. De reden is niet vermeld.

1012

1923-02-21
Nummer .17

Op 21 februari 1923 werd een nieuw bestellerstempel met het volgnummer .17 toegezonden ter
vervanging van het stempel verstrekt op 23 augustus 1910.
1924-02-08
Nummer .6

Op 8 februari 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 2 mei 1902.

WOERDEN
Provincie Utrecht
Het postkantoor Woerden ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 15 mei 1901.
Nummer .6 op 8 juli 1901.
Nummer .7 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-05-15
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 15 mei 1901.
1901-07-08
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 8 juli 1901.
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19??
Nummer .7
Een afdruk van bestellerstempel nummer .7 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Woerden ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .8 op 21 januari 1908.
Nummer .9 op 21 maart 1908.
Nummer .10 op 30 november 1911.
Nummers .11 tot en met .15 op 6 april 1918. Nummer .15 terugontvangen op 4 maart 1926.
Nummers .16 tot en met .18 op 13 maart 1919. Terugontvangen op 8 maart 1926.
Nummers .19 en .20 op 21 september 1920. Terugontvangen op 8 maart 1926.
1908-01-21
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 21 januari 1908.
1908-03-21
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 21 maart 1908.
1911-11-30
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 30 november 1911.
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1918-04-06
Nummers .11 tot en met .15

Vervolgnummers .11 tot en met .15 werden verstrekt op 6 april 1918. Stempel nummer .15 werd
teruggezonden op 4 maart 1926.
1919-03-13
Nummers .16 tot en met .18

Vervolgnummers .16 tot en met .18 werden verstrekt op 13 maart 1919. De drie stempels werden
terugontvangen op 8 maart 1926.
1920-09-21
Nummers .19 en .20

Vervolgnummers .19 en .20 werden verstrekt op 21 september 1920. De twee stempels werden
terugontvangen op 8 maart 1926.

WOLVEGA
Provincie Friesland
Het postkantoor Wolvega ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 15 mei 1901.
Nummer .5 op 9 januari 1905.
Nummer .6 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .7 op 19 april 1910.
Nummers .8 en .9 op 10 februari 1921.
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1901-05-15
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 15 mei 1901.
1905-01-09
Nummer .5

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 9 januari 1905.
19??
Nummer .6
Een afdruk van bestellerstempel nummer .6 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1910-04-19
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 19 april 1910.
1921-02-10
Nummers .8 en .9

Vervolgnummers .8 en .9 werden verstrekt op 10 februari 1921.
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WORKUM
Provincie Friesland
Het postkantoor Workum ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 15 mei 1901.
Nummers .5 en .6 op 23 oktober 1901.
Nummers .7 en .8 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .9 en .10 op 12 juni 1911. Nummer .10 terugontvangen op 20 januari 1927.
1901-05-15
Nummers .1

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 15 mei 1901. Stempel
nummer .3 werd op 19 januari 1927 vervangen door een nieuw exemplaar.
1901-10-23
Nummers .5 en .6

Vervolgnummers .5 en .6 werden verstrekt op 23 oktober 1901.
19??
Nummers .7 en .8
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .7 en .8 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
1911-06-12
Nummers .9 en .10
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Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 12 juni 1911. Stempel nummer .10 werd
teruggezonden op 20 januari 1927.
1927-01-19
Nummer .3

Op 19 januari 1927 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van
het stempel verstrekt op 15 mei 1901.

WORMERVEER
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Wormerveer ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 15 januari 1900.
Nummer .7 op 11 juli 1904.
Nummer .8 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1900-01-15
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 15 januari 1900.
1904-07-11
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 11 juli 1904.
19??
Nummer .8
Een afdruk van bestellerstempel nummer .8 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
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Het postkantoor Wormerveer ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .9 en .10 op 11 mei 1915.
Nummers .11 tot en met .13 op 27 mei 1920.
Nummers .12 en .13 terugontvangen op 21 oktober 1926.
1915-05-11
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 11 mei 1915.
1920-05-27
Nummers .11, .12 en .13

Vervolgnummers .11 tot en met .13 werden verstrekt op 27 mei 1920. De bestellerstempels met de
nummers .12 en .13 werden terugontvangen op 21 oktober 1926.

WOUDRICHEM
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Woudrichem ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 15 mei 1901.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-05-15
Nummers .1 en .2
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De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 15 mei 1901.
19??
Nummer .3
Een afdruk van bestellerstempel nummer .3 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Woudrichem ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werden verstrekt:
Nummer .4 op 9 november 1920.
1920-11-09
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 9 november 1920.
Mededeelingen No 12833S van 2 november 1932: Met ingang van 1 November 1932 werd het posttelegraaf- en telefoonkantoor te Woudrichem vervangen door een hulppostkantoor voor de drie
diensten, hetwelk, evenals de hulpkantoren te Almkerk en Andel (N B) en het station te Rijswijk (N B)
voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor te Gorinchem.

YERSEKE
Provincie Zeeland
Het postkantoor Yerseke (ook gespeld Ierseke) ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 in juni 1900.
1900-06-00
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt in juni 1900.
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ZAANDAM
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Zaandam ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .7 op 28 februari 1887.
Nummers .8 tot en met .11 op 27 juli 1891.
Nummer .12 op 29 januari 1896.
Nummer .13 op 1 oktober 1897.
Nummers .14 en .15 op 15 januari 1900.
Nummer .16 op 18 januari 1902.
Nummer .17 op 8 oktober 1902.
Nummers .18 en .19 op 21 augustus 1903.
Nummers .20 tot en met .25 op 11 juli 1904.
Nummers .26 en .27 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1887-02-28
Nummers .1 tot en met .7

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .7 werden verstrekt op 28 februari 1887. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1891-07-27
Nummers .8 tot en met .11

Vervolgnummers .8 tot en met .11 werden verstrekt op 27 juli 1891. Tevens de letterkarakters A tot en
met E voor vijf postbestellingen per dag.

1021

1895-08-31
Nummers .7 en .11

De bestellerstempels met de volgnummers .7 en .11 werden verstrekt op 31 augustus 1895. De
stempels vervingen de exemplaren toegezonden op 28 februari 1887 (nummer .7) en 27 juli 1891
(nummer .11).
1896-01-29
Nummers .3 en .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 29 januari 1896. Bestellerstempel nummer .3 verving het op 28
februari 1887 toegezonden exemplaar.
1897-10-01
Nummer .13

Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 1 oktober 1897.
1898-12-05
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 31 augustus 1895. De
stempels vervingen de exemplaren toegezonden op 28 februari 1887.
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1900-01-15
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 15 januari 1900.
1902-01-18
Nummer .16

Vervolgnummer .16 werd verstrekt op 18 januari 1902.
1902-10-08
Nummer .17

Vervolgnummer .17 werd verstrekt op 8 oktober 1902.
1903-08-21
Nummers .18 en .19

Vervolgnummers .18 en .19 werden verstrekt op 21 augustus 1903.
1904-05-06
Nummer .5
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Bestellerstempel nummer .5 werd toegezonden op 6 mei 1904 ter vervanging van het op 28 februari
1887 verstrekte exemplaar.
1904-07-11
Nummers .6 en .20 tot en met .25

Vervolgnummers .20 tot en met .25 werden verstrekt op 11 juli 1904. Verder bestellerstempel nummer
.6 ter vervanging van het op 28 februari 1887 toegezonden exemplaar.
1905-00-00
Nummer .4

Bestellerstempel nummer .4 werd toegezonden in 1905 ter vervanging van het op 28 februari 1887
verstrekte exemplaar. De datum van verstrekking is niet vermeld. De afdruk is aangebracht in het
stempelboek tussen de verstrekkingsdata 23 december 1904 (grootrondstempel) en 3 september 1906.
1906-09-03
Nummer .7

Op 3 september 1906 werd een bestellerstempel toegezonden met volgnummer .7 ter vervanging van
het op 31 augustus 1895 verstrekte stempel. In plaats van het rechthoekige model type III (of het nieuwe
achthoekige model type I) werd een rechthoekig model met gebogen lijnen (type IV) gezonden. De
afdruk van het rechthoekige stempel in het stempelboek werd met de pen gewijzigd in model type IV.
19??
Nummers .26 en .27
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .26 en .27 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Zaandam ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .28 tot en met .30 op 6 februari 1914.
Nummers .31 tot en met .35 op 21 juli 1919.
Nummers .36 tot en met .40 op 26 november 1920.
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1908-03-21
Nummer .23

Bestellerstempel nummer .23 werd verstrekt op 21 maart 1908 ter vervanging van het oude model
stempel toegezonden op 11 juli 1904.
1908-05-18
Nummer .2

Bestellerstempel nummer .2 werd verstrekt op 18 mei 1908 ter vervanging van het oude model
stempel toegezonden op 5 december 1898.
1908-06-19
Nummer .13

Bestellerstempel nummer .13 werd verstrekt op 19 juni 1908 ter vervanging van het oude model
stempel toegezonden op 1 oktober 1897.
1910-10-26
Nummers .10 en .13

De bestellerstempels met de volgnummers .10 en .13 werden verstrekt op 26 oktober 1910 ter
vervanging van het oude model stempel nummer .10 toegezonden op 27 juli 1891 en het nieuwe
model stempel nummer .13 verstrekt op 19 juni 1908.
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1911-02-18
Nummers .11 en .18

De bestellerstempels met de volgnummers .11 en .18 werden verstrekt op 18 februari 1911 ter
vervanging van het oude model stempel toegezonden op 31 augustus 1895 (nummer .11) en op 21
augustus 1903 (nummer .18).
1912-11-06
Nummer .3

Bestellerstempel nummer .3 werd verstrekt op 6 november 1912 ter vervanging van het oude model
stempel toegezonden op 29 januari 1896.
1914-02-06
Nummers .25, .26, .28, .29 en .30

Vervolgnummers .28 tot en met .30 werden verstrekt op 6 februari 1914. De bestellerstempels met de
volgnummers .25 en .26 werden eveneens toegezonden op 6 februari 1914 ter vervanging van de
oude model stempels verstrekt op 11 juli 1904 (nummer .25) en in 1906 of 1907 (nummer .26).
1917-08-02
Nummer .2
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Bestellerstempel nummer .2 werd verstrekt op 2 augustus 1917 ter vervanging van het oude model
stempel toegezonden op 5 december 1898. Het stempel werd vervangen op 8 maart 1928 en
vernietigd.
1919-07-21
Nummers .24 en .31 tot en met .35

Vervolgnummers .31 tot en met .35 werden verstrekt op 21 juli 1919. Bestellerstempel nummer .24
werd eveneens verstrekt op 21 juli 1919 ter vervanging van het oude model stempel toegezonden op
11 juli 1904.
1920-11-26
Nummers .19, .22 en .36 tot en met .40

Vervolgnummers .36 tot en met .40 werden verstrekt op 26 november 1920. De bestellerstempels met
de volgnummers .19 en .22 werden eveneens toegezonden op 26 november 1920 ter vervanging van
de oude model stempels verstrekt op 21 augustus 1903 (nummer .19) en 11 juli 1904 (nummer .22).
1924-10-18
Nummer .23

Bestellerstempel nummer .23 werd verstrekt op 18 oktober 1924 ter vervanging van het oude model
stempel toegezonden op 11 juli 1904.
1928-03-08
Nummer .2

Bestellerstempel nummer .2 werd verstrekt op 8 maart 1928 ter vervanging van het nieuwe model
stempel toegezonden op 2 augustus 1917.
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1930-05-31
Nummers .35 en .39

De bestellerstempels met de volgnummers .15 en .39 werden toegezonden op 31 mei 1930 ter
vervanging van de nieuwe model stempels verstrekt op 21 juli 1919 (nummer .35) en 26 november
1920 (nummer .39).

Hoofdbestellerstempels Zaandam
1903-11-22
Nummer 1

Hoofdbestellerstempel nummer 1 werd toegezonden op 22 november 1903.
1922-02-03
Nummer 2

Op 3 februari 1922 werd het tweede hoofdbestellerstempel, met nummer 2, toegezonden. Dit stempel
was in december 1921 besteld.

ZALTBOMMEL
Provincie Gelderland
Het postkantoor Zaltbommel ontving bestellerstempels in model type IV (rechthoekig met gebogen
lijnen).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 20 mei 1901.
Nummer .6 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
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1901-05-20
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 20 mei 1901.
19??
Nummer .6
Een afdruk van bestellerstempel nummer .6 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Zaltbommel ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .7 op 29 mei 1909.
Nummer .8 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .9 en .10 op 24 maart 1920.
1909-05-29
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 29 mei 1909.
19??
Een afdruk van bestellerstempel nummer .8 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1920-03-24
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 24 maart 1920.
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ZANDVOORT
Provincie Noord-Holland
Het postkantoor Zandvoort ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 20 september 1894.
Nummers .4 en .5 op 29 mei 1900.
Nummer .6 in juni 1900.
Nummer .7 op 11 april 1901.
Nummer .8 op 16 oktober 1901.
Nummers .9 en .10 op 16 juni 1902.
Nummer .11 op 29 juni 1903.
Nummer .12 op 6 juli 1904.
Nummer .13 op 16 juni 1904.
Nummers .14 en .15 op 6 juni 1905.
Nummer .16 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1894-09-20
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 20 september 1894.
Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1900-05-29
Nummers .4 en .5

Vervolgnummers .4 en .5 werden verstrekt op 29 mei 1900.
1900-06-00
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt in juni 1900.
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1901-04-11
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 11 april 1901.
1901-10-16
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 16 oktober 1901.
1902-06-16
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 16 juni 1902.
1903-06-29
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 29 juni 1903. Het stempel is zoekgeraakt in juli 1928 en een
nieuw exemplaar werd toegezonden.
1904-06-16
Nummer .13
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Vervolgnummer .13 werd verstrekt op 16 juni 1904. Waarom van de volgorde van nummering is
afgeweken is niet duidelijk.
1904-07-06
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 6 juli 1904.
1905-06-06
Nummers .14 en .15

Vervolgnummers .14 en .15 werden verstrekt op 6 juni 1905. Stempel nummer .15 werd vervangen in
november 1926.
19??
Nummer .16
Een afdruk van bestellerstempel nummer .16 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Zandvoort ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .17 tot en met .19 op 30 januari 1917.
Nummers .20 tot en met .25 op 6 juni 1919.
1917-01-30
Nummers .6 en .17, .18 en .19

Vervolgnummers .17 tot en met .19 werden verstrekt op 30 januari 1917. Bij de afdruk van
bestellerstempel nummer .6 is geen datum van verstrekking vermeld. Deze datum moet liggen tussen
april 1913 en januari 1917.
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1919-06-06
Nummers .20 tot en met .25

Vervolgnummers .20 tot en met .25 werden verstrekt op 6 juni 1919. De stempels werden in november
1926 terugontvangen en in de voorraad opgenomen.
1926-11-15
Nummer .15

Op 15 november 1926 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .15 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 6 juni 1905.
1928-08-01
Nummer .11

Op 1 augustus 1928 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 29 juni 1903 dat was zoekgeraakt.

ZEIST
Provincie Utrecht
Het postkantoor Zeist ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 31 januari 1883.
Nummer .7 op 3 maart 1884.
Nummer .8 op 28 januari 1885.
Nummer .9 op 26 juni 1893.
Nummer .10 op 21 september 1895.
Nummer .11 op 28 september 1896.
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Nummer .12 op 12 december 1899.
Nummers .13 tot en met .15 op 14 juli 1902.
Nummers .16 en .17 op 14 november 1904.
Nummers .18 en .19 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1883-01-31
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 31 januari 1883. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1884-03-03
Nummer .7

Vervolgnummer .7 werd verstrekt op 3 maart 1884.
1885-01-28
Nummer .8

Vervolgnummer .8 werd verstrekt op 28 januari 1885. Tevens werden de letterkarakters A tot en met F
toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1893-06-26
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 26 juni 1893. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E
toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
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1895-09-21
Nummer .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 21 september 1895. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1896-09-28
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 28 september 1896.
1899-12-12
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 12 december 1899. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1902-07-14
Nummers .6, .13, .14 en .15

Vervolgnummers .13, .14 en .15 werden verstrekt op 14 juli 1902. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het stempel verstrekt op 31 januari
1883.
1904-05-18
Nummers .2 en .4
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Op 18 mei 1904 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .2 en .4 toegezonden ter
vervanging van de stempels verstrekt op 31 januari 1883.
1904-11-14
Nummers .16 en .17

Vervolgnummers .16 en .17 werden verstrekt op 14 november 1904.
19??
Nummers .18 en .19
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .18 en .19 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Zeist ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .20 en .21 op 21 maart 1908.
Nummers .22 en .23 op 17 augustus 1909.
Nummer .24 op 23 augustus 1910.
Nummers .25 tot en met .27 op 5 april 1918.
Nummers .28 tot en met .33 op 18 juli 1919.
1908-03-21
Nummers .20 en .21

Vervolgnummers .20 en .21 werden verstrekt op 21 maart 1908.
1909-08-17
Nummers .14, .22 en .23

Vervolgnummers .22 en .23 werden verstrekt op 17 augustus 1909. Op dezelfde datum werd een
nieuw bestellerstempel met nummer .14 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel
verstrekt op 14 juli 1902.

1036

1910-05-27
Nummer .7

Op 27 mei 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op ..
1910-08-23
Nummers .19 en .24

Vervolgnummer .24 werd verstrekt op 23 augustus 1910. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .19 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt
tussen 1905 en juli 1907.
1910-10-28
Nummer .16

Op 28 oktober 1910 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .16 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 14 november 1904.
1913-08-12
Nummer .13

Op 12 augustus 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .13 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 14 juli 1902.
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1914-09-30
Nummers .1, .3 en .5

Op 30 september 1914 werden drie nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .1, .3 en .5
toegezonden ter vervanging van de oude model stempels verstrekt op 31 januari 1883.
1918-04-05
Nummers .22 en .24 tot en met .27

Vervolgnummers .25 tot en met .27 werden verstrekt op 5 april 1918. Op dezelfde datum werden twee
nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .22 en .24 toegezonden ter vervanging van de
stempels verstrekt op 17 augustus 1909 (nummer .22) en 23 augustus 1910 (nummer .24).
1919-07-18
Nummers .9 en .28 tot en met .33

Vervolgnummers .28 tot en met .33 werden verstrekt op 18 juli 1919. Op dezelfde datum werd een
nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel
verstrekt op 26 juni 1893.
1919-08-00
Nummer .7

In augustus 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .7 toegezonden ter vervanging van
het nieuwe model stempel verstrekt op 27 mei 1910.
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1920-11-26
Nummer .33

Op 26 november 1920 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .33 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 18 juli 1919. Daarbij een aantekening, dat het stempel met brief is
verzonden. Waarschijnlijk betreft het een berisping wegens verlies van het stempel. Op de eerste
stempelkaart van het postkantoor Zeist komt alleen een aantekening voor. De afdruk van het stempel is
geplaatst op de tweede stempelkaart.
1924-12-22
Nummer .17

Op 22 december 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .17 toegezonden ter vervanging
van het oude model stempel verstrekt op 14 november 1904.

Hoofdbestellerstempels Zeist
1908-03-21
Nummer 1

Hoofdbestellerstempel nummer 1 werd toegezonden op 21 maart 1908.
1920-08-18
Nummer 2

Hoofdbestellerstempel nummer 2 werd toegezonden op 18 augustus 1920. Op de eerste stempelkaart
van het postkantoor Zeist komt alleen een aantekening voor dat het stempel besteld is in juli 1920.
Een afdruk van het stempel ontbreekt, doch is aangebracht op de tweede kaart.
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ZETTEN
Provincie Gelderland
Met ingang van 16 februari 1896 trad het postkantoor Zetten inwerking.
Het postkantoor Zetten ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 20 mei 1901.
Nummer .3 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
1901-05-20
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 20 mei 1901.
19??
Nummer .3
Een afdruk van bestellerstempel nummer .3 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
Het postkantoor Zetten ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werd verstrekt:
Nummer .4 op 10 april 1916. Terugontvangen op 27 januari 1925.
1913-01-08
Nummer .1

Op 8 januari 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .1 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 20 mei 1901.
1916-04-10
Nummer .4
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Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 10 april 1916. Het stempel werd terugontvangen wegens
overcompleet op 27 januari 1925.
Mededeelingen No 10497S van 14 september 1932: Met ingang van 16 September 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Zetten vervangen door een hulppost-, telegraaf- en
telefoonkantoor, hetwelk evenals de hulpkantoren te Andelst, Dodewaard en Heteren, alsmede de
stations te Hemmen, Herveld en Randwijk voor den postdienst zal ressorteeren onder het post-,
telegraaf- en telefoonkantoor te Nijmegen.

ZEVENAAR
Provincie Gelderland
Het postkantoor Zevenaar ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 18 maart 1901.
Nummer .4 op 7 november 1904.
Nummers .5 en .6 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .7 tot en met .10 op 10 augustus 1908.
Nummer .11 op 18 november 1918.
1901-03-18
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 18 maart 1901.
1904-11-07
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 7 november 1904.
19??
Nummers .5 en .6
Een afdruk van de bestellerstempels met de volgnummers .5 en .6 is niet in het stempelboek
aangebracht. Een datum van verstrekking van de stempels ontbreekt eveneens.
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1908-08-10
Nummers .7 tot en met .10

Vervolgnummers .7 tot en met .10 werden verstrekt op 10 augustus 1908.
1917-08-02
Nummer .4

Op 2 augustus 1917 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 7 november 1904. Het cijfer 4 is kleiner dan in het eerste stempel.
1918-11-18
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 18 november 1918.
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ZEVENBERGEN
Provincie Noord-Brabant
Het postkantoor Zevenbergen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 20 mei 1901.
Nummer .5 op 12 maart 1902.
Nummers .6 en .7 op 30 juli 1920.
1901-05-20
Nummers .1

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 20 mei 1901.
1902-03-12
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 12 maart 1902.
1920-07-30
Nummers .6 en .7

Vervolgnummers .6 en .7 werden verstrekt op 30 juli 1920.
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ZIERIKZEE
Provincie Zeeland
Het postkantoor Zierikzee ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .5 op 20 mei 1901.
Nummer .6 op 8 juli 1901.
Nummers .7 en .8 op 29 juni 1903.
1901-05-20
Nummers .1 tot en met .5

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .5 werden verstrekt op 20 mei 1901.
1901-07-08
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 8 juli 1901. Het stempel werd vervangen op 8 april 1921.
1903-06-29
Nummers .7 en .8

Vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 29 juni 1903.

Het postkantoor Zierikzee ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .9 en .10 op 13 maart 1915. Nummer .10 terugontvangen in september 1923.
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1913-02-27
Nummer .4

Op 27 februari 1913 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .4 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 20 mei 1901.
1915-03-13
Nummers .9 en .10

Vervolgnummers .9 en .10 werden verstrekt op 13 maart 1915. Nummer .10 werd in september 1923
teruggezonden.
1921-04-08
Nummer .6

Op 8 april 1921 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 8 juli 1901.
1924-07-12
Nummer .3

Op 12 juli 1924 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .3 toegezonden ter vervanging van het
oude model stempel verstrekt op 20 mei 1901.
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ZUIDHORN
Provincie Groningen
Dienstorder No 330 van 30 juli 1908: Het hulppostkantoor te Zuidhorn wordt, met ingang van 1
Augustus e.k., opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Het postkantoor Zuidhorn ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 30 april 1909.
Nummer .3 op 29 mei 1909.
Nummer .4 op 23 augustus 1910.
Nummer .5 op 14 juni 1912.
1909-04-30
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 30 april 1909.
1909-05-29
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 29 mei 1909.
1910-08-23
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 23 augustus 1910.
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1912-06-14
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 14 juni 1912.
Met ingang van 1 oktober 1939 werd het postkantoor te Zuidhorn vervangen door een
ongeclassificeerd hulppostkantoor.

ZUIDLAREN
Provincie Drenthe
Dienstorder No 299 van 9 juli 1908: Met ingang van 16 Juli 1908 wordt het hulppostkantoor te
Zuidlaren vervangen door een postkantoor. Onder dit kantoor zullen ressorteeren de hulppostkantoren
Noordlaren en Vries.
Het postkantoor Zuidlaren ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .6 op 13 november 1911.
De stempels werden buiten gebruik gesteld op 1 november 1928.
1911-11-13
Nummers .1 tot en met .6

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .6 werden verstrekt op 13 november 1911. De
stempels werden in 1928 teruggezonden, behalve nummer .3.
Mededeelingen No 10429S van 31 oktober 1928: Het post- en telegraafkantoor te Zuidlaren wordt
met ingang van 1 November 1928 vervangen door een hulppost- telegraaf en telefoonkantoor, hetwelk
evenals het poststation te Noordlaren voor den postdienst zal ressorteeren onder het postkantoor te
Groningen.
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ZUNDERT
Provincie Noord-Brabant
Mededeelingen No 6698S van 26 juni 1929: De bij wijze van proef gevestigde bijkantoren te Beek
(Lb.), Boskoop, Delden, Gemert, Huizen (N.H.), Oosterbeek, Raalte, Waddinxveen, Warmond,
Wolvega, Wijhe en Zundert worden met ingang van 1 Juli 1929 vervangen door een hoofdkantoor.
Het postkantoor Zundert ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .3 op 15 oktober 1906.
Nummer .4 is niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .5 op 4 april 1912. Teruggezonden op 12 juni 1912.
Nummer .5 op 1 november 1917.
Nummer .6 op 27 oktober 1919.
1906-10-15
Nummers .1, .2 en .3

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .3 werden verstrekt op 15 oktober 1906.
19??
Nummer .4
Een afdruk van bestellerstempel nummer .4 is niet in het stempelboek aangebracht. Een datum van
verstrekking van het stempel ontbreekt eveneens.
1912-04-04
Nummer .5
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Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 4 april 1912. Bij de afdruk is vermeld: Teruggezonden den 12 juni
1912, zijnde bij vergissing aangevraagd, zie brief d.d. 11 juni 1912 no 263. Het stempel werd in de
voorraad opgenomen.
1917-11-01
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 1 november 1917. Het cijfer 5 is anders dan in het stempel
toegezonden in 1912.
1919-10-27
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 27 oktober 1919.
Mededeelingen No 13499S van 16 november 1932: Met ingang van 16 November 1932 wordt het
post-, telegraaf- en telefoonkantoor te Zundert vervangen door een hulpkantoor voor de drie diensten,
hetwelk evenals de stations te Achtmaal en Wernhoutsburg voor den postdienst zal ressorteeren
onder het hoofdkantoor te Breda.

ZUTPHEN
Provincie Gelderland
Het postkantoor Zutphen ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 22 augustus 1873.
Nummer .5 op 8 september 1875.
Nummer .6 op 22 februari 1879.
Nummers .7 en .8 op 19 september 1885.
Nummer .9 op 2 december 1890.
Nummer .10 op 27 februari 1901.
Nummer .11 op 14 maart 1905.
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1873-08-22
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 22 augustus 1873. Tevens
werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1875-09-08
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 8 september 1875. Tevens werden de letterkarakters A tot en
met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1879-02-22
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 22 februari 1879. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1881-09-27
Nummer .3
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1885-09-19
Nummers .7 en .8

De vervolgnummers .7 en .8 werden verstrekt op 19 september 1885.
1887-03-26
Nummer .3

1887-09-20
Nummer .2

1887-12-30
Nummer .8

1890-12-02
Nummer .9

Vervolgnummer .9 werd verstrekt op 2 december 1890. Tevens werden de letterkarakters A tot en met
E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
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1893-02-06
Nummers .4

1894-12-29
Nummer .5

1898-06-18
Nummer .9

Op 18 juni 1898 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .9 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 2 december 1890. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden
voor vijf postbestellingen per dag. Waarschijnlijk is het eerste stempel, inclusief letterkarakters,
verloren geraakt.
1901-02-27
Nummers .2, .3, .5, .6, .7 en .10

Vervolgnummer .10 werd verstrekt op 27 februari 1901.
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1905-03-14
Nummers .1 en .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 14 maart 1905.
Het postkantoor Zutphen ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummer .12 op 23 juli 1907.
Nummers .13 tot en met .15 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummers .16 tot en met .21 op 8 november 1909.
Nummers .22 en .23 op 8 januari 1913.
Nummers .24 tot en met .27 op 8 april 1913.
Nummers .28 tot en met .39 op 6 februari 1914.
Nummers .40 tot en met .60 zijn niet afgedrukt of vermeld op de stempelkaart.
Nummers .61 tot en met .85 op 26 november 1920.
1907-07-23
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 23 juli 1907.
1907 of 1908
Nummers .13 tot en met .15

Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .13 tot en met .15 zijn niet opgenomen in
het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt. Op een
onbestelbaar poststuk uit 1910, teruggekomen uit Rotterdam, is een afdruk aangebracht van
bestellerstempel C.14 met ovale omranding.
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1909-11-08
Nummers .16 tot en met .21

Vervolgnummers .16 tot en met .21 werden verstrekt op 8 november 1909.
1913-01-08
Nummers .11, .22 en .23

Vervolgnummers .22 en .23 werden verstrekt op 8 januari 1913. Op dezelfde datum werd een nieuw
bestellerstempel met nummer .11 toegezonden ter vervanging van het oude model stempel verstrekt
op 14 maart 1905.
1913-04-08
Nummers .21 en .24 tot en met .27

Vervolgnummers .24 tot en met .27 werden verstrekt op 8 april 1913. Bij de afdruk is vermeld: Stempel
21 door Zutphen teruggezonden. Volgens schrijven 17 april 1913 no 335 berustte de aanvraag op een
misverstand. In den voorraad opgenomen.
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1914-02-06
Nummers .28 tot en met .39

Vervolgnummers .28 tot en met .39 werden verstrekt op 6 februari 1914.
1914-10-27
Nummer .3

19??
Nummers .40 tot en met .60
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .40 tot en met .60 zijn niet opgenomen in
het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
1919-07-03
Nummer .17

Op 3 juli 1919 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .17 toegezonden ter vervanging van het
stempel verstrekt op 8 november 1909.
1919-02-13
Nummer .2
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1920-11-26
Nummers .6 en .61 tot en met .85

Vervolgnummers .61 tot en met .85 werden verstrekt op 26 november 1920.
1921-06-07
Nummers .17 en .21

Op 7 juni 1921 werden twee nieuwe bestellerstempels met de volgnummers .17 en .21 toegezonden
ter vervanging van de stempels verstrekt op 3 juli 1919 (nieuw model nummer .17) en 8 november
1909 (nummer .21).
1929-08-20
Nummer .19

Op 20 augustus 1929 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .19 toegezonden ter vervanging
van het stempel verstrekt op 8 november 1909.
Postbusnummers 1 tot en met 3

Nummer 1
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Nummer 2

Nummer 3
De besteller die de postbussen moest in sorteren beschikte over een eigen volgnummer. Bekend zijn de
volgnummers 1, 2 en 3. Het is niet duidelijk wanneer deze nummers zijn verstrekt en tot wanneer zij zijn
gebruikt.

1057

ZWARTSLUIS
Provincie Overijssel
Het postkantoor Zwartsluis ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 en .2 op 20 mei 1901.
Nummer .3 op 23 december 1901.
1901-05-20
Nummers .1 en .2

De bestellerstempels met de volgnummers .1 en .2 werden verstrekt op 20 mei 1901.
1901-12-23
Nummer .3

Vervolgnummer .3 werd verstrekt op 23 december 1901.
Het postkantoor Zwartsluis ontving één bestellerstempel in model type I (achthoekig).
Het volgende bestellerstempel (vervolgnummer) werden verstrekt:
Nummer .4 op 27 mei 1920.
1920-05-27
Nummer .4

Vervolgnummer .4 werd verstrekt op 27 mei 1920.
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ZWIJNDRECHT
Provincie Zuid-Holland
Het postkantoor Zwijndrecht ontving bestellerstempels in model type II (liggend ovaal).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .4 op 20 mei 1901.
Nummer .5 op 2 mei 1902.
Nummer .6 op 2 januari 1904.
1901-05-20
Nummers .1 tot en met .4

De bestellerstempels met de volgnummers .1 tot en met .4 werden verstrekt op 20 mei 1901.
1902-05-02
Nummer .5

Vervolgnummer .5 werd verstrekt op 2 mei 1902.
1904-01-02
Nummer .6

Vervolgnummer .6 werd verstrekt op 2 januari 1904. Tevens werden de letterkarakters A tot en met E
toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
Het postkantoor Zwijndrecht ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .7 tot en met .10 op 20 januari 1920.
Nummer .11 op 12 april 1920.
Nummer .12 op 27 mei 1920.
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1918-01-26
Nummer .6

Op 26 januari 1918 werd een nieuw bestellerstempel met nummer .6 toegezonden ter vervanging van
het oude model stempel verstrekt op 2 januari 1904.
1920-01-20
Nummers .7 tot en met .10

Vervolgnummers .7 tot en met .10 werden verstrekt op 20 januari 1920.
1920-04-12
Nummers .4 en .11

Vervolgnummers .11 werd verstrekt op 12 april 1920.
1920-05-27
Nummer .12

Vervolgnummer .12 werd verstrekt op 27 mei 1920.
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ZWOLLE
Provincie Overijssel
Het postkantoor Zwolle ontving bestellerstempels in model type III (rechthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .1 tot en met .10 op 28 augustus 1874.
Nummer .11 op 31 oktober 1874.
Nummers
Nummers .25 tot en met .28 op 3 november 1892.
Nummer .29 op 7 juni 1899.
Nummers .30 tot en met .36 op 13 november 1903.
Nummers .37 tot en met .47 zijn niet afgedrukt of vermeld in het stempelboek.
Nummer .48 op 19 maart 1907.
1874-08-28
Nummers .1 tot en met .10

De bestellerstempels met de nummers .1 tot en met .10 werden verstrekt op 28 augustus 1874.
Tevens werden de letterkarakters A tot en met E toegezonden voor vijf postbestellingen per dag.
1874-10-31
Nummer .11

Vervolgnummer .11 werd verstrekt op 31 oktober 1874 met daarbij vijf letterkarakters, de letters A tot
en met E, voor vijf postbestellingen per dag.
1875-07-03
Letter F
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1877-08-29
Nummers .12 en .13

De vervolgnummers .12 en .13 werden verstrekt op 29 augustus 1877. Tevens werden de
letterkarakters A tot en met F toegezonden voor zes postbestellingen per dag.
1879-02-25
Nummer .14

Vervolgnummer .14 werd verstrekt op 25 februari 1879.
1881-05-31
Nummers .15, .16 en .17

Vervolgnummers .15, .16 en .17 werden verstrekt op 31 mei 1881.
1882-11-21
Nummers .18 en .19

De vervolgnummers .18 en .19 werden verstrekt op 21 november 1882.
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1884-01-05
Nummers .20, .21 en .22

Vervolgnummers .20, .21 en .22 werden verstrekt op 5 januari 1884.
1885-02-25
Nummers .23 en .24

De vervolgnummers .23 en .24 werden verstrekt op 25 februari 1885.
1892-11-03
Nummers .25 tot en met .28

Vervolgnummers .25 tot en met .28 werden verstrekt op 3 november 1892.
1896-12-12
Nummer .5
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1897-06-05
Nummers .7, .10 en .14

1899-06-07
Nummers .22 en .29

Vervolgnummer .29 werd verstrekt op 7 juni 1899.
1901-11-20
Nummer .15

1903-05-12
Nummers .3, .4, .9 en .11
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1903-11-13
Nummers .30 tot en met .36

Vervolgnummers .30 tot en met .36 werden verstrekt op 13 november 1903.
19??
Nummers .37 tot en met .47
Afdrukken van de bestellerstempels met de volgnummers .37 tot en met .47 zijn niet opgenomen in
het stempelboek. Evenmin komt een aantekening voor wanneer de stempels zijn verstrekt.
1907-03-19
Nummer .48

Vervolgnummer .48 werd verstrekt op 19 maart 1907.
Het postkantoor Zwolle ontving bestellerstempels in model type I (achthoekig).
De volgende bestellerstempels (vervolgnummers) werden verstrekt:
Nummers .49 tot en met .60 op 3 december 1907.
Nummers .61 tot en met .70 op 2 mei 1911.
Nummers .71 tot en met .80 op 30 november 1911.
Nummers .81 tot en met .85 op 6 november 1912.
Nummers .86 tot en met .97 op 20 september 1918.
Nummers .98 tot en met 120 op 8 januari 1921.
De nummers 100 tot en met 118 werden teruggezonden op 1 juli 1927.
1907-12-03
Nummers .1, .8, .14, .47 en .49 tot en met .60

Vervolgnummers .49 tot en met .60 werden verstrekt op 3 december 1907.
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1908-07-10
Nummers .4, .6, .12, .13, .18, .21 en .27

1911-05-02
Nummers .25, .28 en .61 tot en met .70

Vervolgnummers .61 tot en met .70 werden verstrekt op 2 mei 1911.
1911-11-30
Nummers .71 tot en met .80

Vervolgnummers .71 tot en met .80 werden verstrekt op 30 november 1911.
1912-11-06
Nummers .81 tot en met .85

Vervolgnummers .81 tot en met .85 werden verstrekt op 6 november 1912.
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1918-04-04
Nummer .48

1918-09-20
Nummers .86 tot en met .97

Vervolgnummers .86 tot en met .97 werden verstrekt op 20 september 1918.
1919-07-21
Nummer .13

1919-12-04
Nummers .56 en .65

1921-01-08
Nummers .33, .86 en .98 tot en met 120

Vervolgnummers .98 tot en met .120 werden verstrekt op 8 januari 1921. De nummers 100 tot en met
118 werden teruggezonden op 1 juli 1927.
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1922-06-21
Nummer .41

1923-07-20
Nummer .69

1926-05-15
Nummer .67

1925-08-04
Nummer .70

1926-08-13
Nummer .73

1927-07-09
Nummers .59 en .74
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