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Stempel ‘FILATELIELOKET’ 
 

Samengesteld door Cees Janssen, Nederlandse Academie voor Filatelie 
 

Bijgewerkt tot en met 8 september 2013 

 
Het stempel ‘FILATELIELOKET’ werd op 2 september 1986 voor het eerst gebruikt aan het filatelielo-
ket van het postkantoor te Zevenaar. De belangrijkste reden om het stempel in te voeren was het aan-
trekkelijker maken van het filatelieloket voor de verzamelaars, aldus PTT Post. 
 
Dienstorder H.266 van 3 juni 1986: Bijzondere dagtekeningstempel ‘filatelieloket’. 
 

1. Op 2 september 1986 wordt een bijzonder dagtekeningstempel 'filatelieloket' in gebruik geno-
men op het postkantoor Zevenaar. 

2. De stempel wordt gehanteerd tijdens de officiële openstellingstijden van het filatelieloket. 
Daarbuiten kan de stempel op verzoek worden gebruikt voor zover de dienst dit toelaat. 

3. In de stempel is naast de plaatsnaam opgenomen het woord 'filatelieloket' en een afbeelding 
van het gemeentewapen van Zevenaar. 

4. Te stempelen stukken kunnen aan het (filatelie- )loket van het postkantoor worden aangebo-
den. Daarnaast kunnen belangstellenden poststukken ter stempeling toezenden aan de direc-
teur van het postkantoor. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
-  te zijn geadresseerd; 

 -  voldoende te zijn gefrankeerd; 
-  in een ongefrankeerde verzamel-envelop/-verpakking te worden gesloten, gericht aan het 

hierna vermelde adres. In de linker bovenhoek van de verzamel-envelop/-verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: 'stempel filatelieloket'. 

 Het adres is: 
 Postkantoor Zevenaar, postbus 99910, 6900 NA ZEVENAAR. 

5.   Afbeelding van de stempel: 

 
Stedekaart 
 

Bij de introductie van de filatelieloketstempels werden ook zogenoemde stedekaarten door het toen-
malige PTT Post uitgegeven. Als titel kreeg elke kaart: Stedekaart met Dagtekeningstempel Filatelie-
loket en daarna de plaatsnaam. Dat geeft aan, dat het stempel door PTT Post als normaal dagteke-
ningstempel werd beschouwd en het ook als zodanig kon worden gebruikt. 
 
De volgende Dienstorder, nummer H.504 van 14 oktober 1986, kondigde de Stedekaart aan: 
 

1 Algemeen. 
In de periode 1986 tot en met 1991 zullen geleidelijk circa 220 stempels 'filatelieloket' in gebruik 
worden genomen. Bij de ingebruikneming wordt een Stedekaart verkrijgbaar gesteld. 

 

2 Kenmerken Stedekaart. 
De Stedekaart heeft de volgende kenmerken:  
-  briefkaartformaat; 
-  gefrankeerd met minimaal het tarief voor briefkaarten c.q. drukwerkkaarten (zonder envelop); 
-  aan de linkerzijde van de kaart een in kleur gedrukte afbeelding die betrekking heeft op de voor-

stelling in het stempel 'filatelieloket'. Tevens is op deze zijde een toelichtende tekst aangebracht; 
-  de vóór- en achterzijde is voorzien van de aanduiding 'Stedekaart'. Op de overigens blanco ach-

terzijde is verder nog een volgnummer vermeld. 
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3 Afbeelding: 
 

 
 

Uitgeknipte drukproef van de eerste Stedekaart 

 
4 Verkrijgbaarstelling aan het loket. 

De Stedekaart is verkrijgbaar aan het filatelieloket waarop de kaart betrekking heeft. De verkoopprijs 
bedraagt minimaal f 2, 75. ln dit bedrag is het briefkaart- c.q. drukwerkkaarttarief begrepen. Stede-
kaarten zonder postzegel mogen niet worden verkocht. 
Desgewenst kunnen stedekaarten worden verkocht met postzegels die een hogere waarde hebben 
dan het eerder genoemde tarief. De verkoopprijs dient dan met het verschil te worden verhoogd. De 
Stedekaarten zijn niet verkrijgbaar bij de Filatelistische Dienst in Groningen. 
 

5 Stedekaarten Zevenaar en Doetinchem. 
Op 2 september 1986 is het stempel 'filatelieloket' Zevenaar in gebruik genomen; op 3 september 
1986 het stempel van Doetinchem (zie ook do. 266/1986 en 340/1986). De Stedekaarten van deze 
kantoren zijn nog tot 1 december 1986 te bestellen met een stempelafdruk van 2 respectievelijk 3 
september 1986. 

 

6 Schriftelijke bestelprocedure. 
Uitsluitend met cijferpostzegel gefrankeerde en gestempelde Stedekaarten kunnen als volgt worden 
besteld: 
-  de klant stuurt een brief (ongefrankeerd) naar de directeur van het postkantoor waar een stempel 

'filatelieloket' in gebruik wordt genomen; 
-  in de brief insluiten een ondertekende girobetaalkaart, betaal- of eurocheque waarop het ver-

schuldigde bedrag en het gewenste aantal Stedekaarten zijn vermeld; 
-  bij bestelling van 4 of minder kaarten moet in de brief een geadresseerde retourenvelop worden 

bijgesloten gefrankeerd met 75 cent aan postzegels; 
-  bij bestelling van 5 kaarten of meer volgt gratis toezending. 

 

7 Stempeling van de Stedekaarten. 
De Stedekaarten worden bij verkoop gestempeld met het stempel 'filatelieloket' met de op dat mo-
ment geldende datum- en uuraanduiding. 
Aan verzoeken om te stempelen met een andere datum- en uuraanduiding mag niet worden vol-
daan. 
Dit laatste geldt niet voor de kaarten van Zevenaar en Doetinchem indien dit door de klant wordt 
gewenst (zie punt 5 van deze dienstorder). 
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8 Verantwoording. 
De Stedekaart wordt in de zegelkas opgenomen voor een waarde van f 2,20. 
Voor het GZV-systeem is aan de Stedekaart het artikelnummer 500525 toegekend. 

 

9 Overige Stedekaarten. 
In de dienstorders waarin de datum van ingebruikneming van nieuwe stempels 'filatelieloket' wordt 
bekendgemaakt wordt de verkrijgbaarstelling van de bijbehorende Stedekaarten eveneens vermeld. 
Voor de bestelprocedure wordt verwezen naar punt 6 van deze dienstorder. 

 

10 De voorschriften en de productinformatie diensten voor Post/Filatelie zullen worden aangepast. 
 
Dienstorder H.298 van 23 juni 1987: Stedekaart. Wijziging op do. 504/1986, punt 6. 
 

1 Alle stedekaarten, dus ook die waarvoor geen voorgefrankeerde envelop is bijgevoegd, dienen 
voortaan onder omslag aan de afzender te worden teruggezonden. Een en ander is nodig om het 
aantal klachten inzake beschadiging te verminderen. 

2 Verzocht wordt een verwijzing naar deze dienstorder te plaatsen in de VP, art. 7.i.7. 
 

De stedekaart werd uitgegeven tot en met filatelieloketstempel nummer 64 bestemd voor Heerlen 
(STFL 0083). Daarna werd een zogenoemde ‘uniforme kaart voor het Filatelie Stempel’ gebruikt. 
 

Terugzending van de stempels ‘filatelieloket’ 
 

In het juni 2001 werden de postkantoren verzocht, de stempels buiten gebruik te stellen en terug te 
zenden naar het Museum voor Communicatie te ’s-Gravenhage. In Balie Nieuws, de opvolger van de 
dienstorders en mededelingen, uitgegeven door Postkantoren BV, verschenen de twee volgende me-
dedelingen: 
 

Balie Nieuws nummer 24 van 5 juni 2001: 
1.7  Opheffen filateliebalie. Per 1 juli a.s. eindigt de verstrekking van verzamelproducten via de fi-

lateliebalies. Dit betekent, dat op de kantoren met een filateliebalie vóór deze datum de gehele 
voorraad van de filateliekas moet worden uitverkocht of zijn overgeheveld naar een baliekas. 

Balie Nieuws nummer 26 van 19 juni 2001: 
1.1  Dagtekeningstempels filatelieloket. Door het opheffen van de filateliebalies per 1 juli a.s. wor-

den ook de bijzondere dagtekeningstempels met de vermelding ‘filatelieloket’ overbodig. Indien u 
dergelijke stempels nog op uw kantoor heeft, dan stuurt u deze uiterlijk week 26 via de envopac 
naar de afdeling Logistiek. 

 

Een klein aantal kantoren voldeed aan het verzoek, want vele stempels werden niet terugontvangen. 
In totaal werden van de 207 verstrekte stempels, slechts 58 exemplaren teruggezonden, alsmede één 
rubberen stempel van Krimpen aan den IJssel. Uit de terugontvangen stempels werd een selectie 
gemaakt op advies van de heer Kees Verhulst te ’s-Gravenhage, redacteur van de Stempelrubriek in 
het blad ‘Filatelie’. Als criterium voor het opnemen van de stempels in de stempelcollectie van het 
Museum voor Communicatie was bepaald, dat de selectie een goede afspiegeling moest zijn van de 
thema's die in de 207 stempels werden gebruikt. Een kerk, een molen, een stadhuis/gemeentehuis 
e.d. De  nadruk echter lag op stempels met afbeeldingen van postkantoren, gezien de postale beteke-
nis. 
 

  
 

© 2001 Foto’s: Kees Verhulst, ’s-Gravenhage. 
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Definitieve selectie 
 

Op 1 december 2005 werd in het Museum voor Communicatie de definitieve selectie gemaakt van de 
stempels ten behoeve van opname in de stempelcollectie. De oorspronkelijke selectie werd uitgebreid 
met nog enkele exemplaren. 
 

De volgende 19 stempels zijn bewaard gebleven in de collectie van het museum: 
 

- Aalten (boerderij) 
- Alphen aan den Rijn (stadhuis) 
- Arnhem (gevelsteen) 
- Bunschoten-Spakenburg (klederdracht) 
- Haaksbergen (watermolen) 
- Heerhugowaard (kerk) 
- Hoofddorp (gemaal) 
- IJmuiden (vuurtoren) 
- Krimpen aan den IJssel (brug) 
- Nijkerk (stoomgemaal) 
- Noordwijk Zh (postkantoor) 
- Nunspeet (herten) 
- Purmerend (koe) 
- Rotterdam (Euromast) 
- Uithoorn (kerk) 
- Veenendaal (kerk) 
- Velp Gld (kasteel) 
- Zierikzee (brug) 
- Zutphen (stadspoort) 

 
De volgende 39 stempels zijn vernietigd: 
 

- Alkmaar 
- Amstelveen 
- Assen 
- Bergen op Zoom 
- Best 
- Boxmeer 
- Brunssum 
- Bussum 
- Delft 
- Deurne 
- Emmen 
- Enkhuizen 
- Franeker 
- Geleen 
- Goes 
- Heerlen 
- Hoorn Nh 
- Huizen 
- Katwijk Zh 
- Krommenie 

- Lelystad 
- Lisse 
- Middelburg 
- Nijverdal 
- Oud-Beijerland 
- Ridderkerk 
- Rijswijk Zh 
- Roden 
- Schijndel 
- Steenwijk 
- Valkenswaard 
- Veldhoven 
- Vlaardingen 
- Vlissingen 
- Wijchen 
- Zandvoort 
- Zoetermeer 
- Zwijndrecht 
- Zwolle 

 
 

Gegevens bij de afbeeldingen in de stempels 
 

Voor zover bekend zijn relevante gegevens vermeld bij de betreffende stempels. Deze gegevens zijn 
afkomstig uit openbare bronnen, zoals Wikipedia. Van enkele afbeeldingen zijn geen gegevens be-
kend, zoals van een aantal postkantoren, stadhuizen en gemeentehuizen.  
Graag verzoekt de auteur om eventuele bij verzamelaars bekende gegevens ter beschikking te krijgen 
zodat deze kunnen worden vermeld bij het betreffende stempel. 
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Stempels Veldpost voor Leger, Marine en Luchtmacht 

 
De drie stempels zijn opgenomen aan het einde van de reeks stempels ´Filatelieloket´ met de catalo-
gusnummers STVP 0001, STVP 0002 en STVP 0003. 
 

Vermissing stempels ´Filatelieloket´ 
 

Op dit moment (2013) zijn nog vele stempels vermist. Helaas is niet bekend waar deze stempels zich 
bevinden. De stempels zijn vanaf 1 juli 2001 formeel buiten gebruik gesteld. Afdrukken van stempels 
met data na 30 juni 2001 zijn onrechtmatig aangebracht. 
 

Literatuur 
 

In het jaar 1991 heeft de heer F.S.J.G. Hermse, lid van de Nederlandse Academie voor Filatelie, een 
boekje samengesteld over de Nederlandse filatelieloketstempels en stedekaarten. Daarbij heeft hij 
een alfabetisch en thematisch register opgenomen met betrekking tot de stempels.  
ISBN 90-72459-12-1 
 

Copyright © 2013 
 

De gegevens over de stempels ´Filatelieloket´ in deze inventarisatie mogen uitsluitend voor privédoel-
einden worden gebruikt. 
Duplicatie of heruitgave van de in deze inventarisatie aanwezige gegevens - geheel of gedeeltelijk - is 
verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (Cees Janssen). Het copyright 
is uitdrukkelijk ook van toepassing op het gehanteerde nummersysteem. 
Zonder voorafgaande toestemming mag evenwel gebruik worden gemaakt van dit nummersysteem 
voor de beschrijving van stempels in artikelen, prijslijsten, advertenties en veilingcatalogi mits vermel-
ding: ´nummers volgens Inventarisatie filatelieloketstempels´, bijvoorbeeld: AALTEN is STFL 0001. Bij 
gebruik in artikelen ontvangt de auteur graag een kopie in papieren of digitale vorm. 
 

Dankwoord 
 

Met bijzondere dank aan het Museum voor Communicatie voor het gebruik van de stempelboeken en 
stempelkaarten met afdrukken van de stempels. Verder dank aan de heren Frans Hermse, Jos 
Stroom, Kees Verhulst en enkele andere verzamelaars voor het beschikbaar stellen van hun stempel-
gegevens. 
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AALTEN 
 

STFL 0001  
 

1987-11-24 
 

Boerderij Eskes 

   
 

De Saksische boerderij ‘Eskes’ is gebouwd rond 1700 en ligt even buiten Aalten. Het huidige gebouw 
dateert echter uit het begin van de 19

de
 eeuw. De boerenhoeve behoorde van oudsher bij de havezate 

’t Walfort. Bij de boerderij staan nog enkele schuurtjes en een imposante waterput. Thans is het een 
museum. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
 
 
 
 
 
 

ALBLASSERDAM 
 

STFL 0002 
 

1987-09-14 
 

Wipmolen 
 

 
 

De wipmolen in Alblasserdam heeft een naam: De Blokker of de Blokweerse Molen. Wanneer de mo-
len is gebouwd, is helaas niet bekend. Het was een typische poldermolen en is nog helemaal bedrijfs-
gereed. De molen moest indertijd de Blokweer, onderdeel van de polder in Alblasserdam, bemalen. 
De molen werd in 1956 in de ruststand gezet. Het is de enige wipmolen waarvan de ondertoren ge-
dekt is met dakpannen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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ALKMAAR 
 

STFL 0003 
 

1988-08-17 
 

Waagtoren 

  
 

Oorspronkelijk was het gebouw de kapel van het Rooms-katholieke Heilige Geestgasthuis. In 1582 
werd het gebouw verbouwd tot waaggebouw. Architect Pieter Cornelisz bouwde op de kruising van de 
vroegere kapel een toren. Toen in 1599 de toren gereed kwam werd een spel van 18 klokken gemon-
teerd. De klokken werden eind 19

de
 eeuw vervangen door 35 nieuwe klokken, gegoten door Melchior 

de Haze. Rond 1900 en in 1926 werd een aantal klokken vervangen. Klokkengieterij Eijsbouts verrich-
te in 1967 een aantal herstellingen. Slechts negen van de klokken van Haze zijn in de Waagtoren 
achtergebleven. Door Eijsbouts zijn 38 nieuwe klokken gegoten. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 
 

ALMELO 
 

STFL 0004 
 

1986-11-12 
 

Waaggebouw 

  
 

Almelo was een handelscentrum en daarom vindt men hier een in Oudhollandse stijl opgetrokken 
waaggebouw. Het waaggebouw De Waag heeft bij de bevrijding in april 1945 grote schade opgelopen 
door granaatinslagen. Thans is er een horeca gelegenheid in gevestigd. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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ALPHEN AAN DEN RIJN 
 

STFL 0005 
 

1986-11-12 
 

Gemeentehuis 

  
 

In 1918, na het ontstaan van de gemeente Alphen aan den Rijn kregen de drie raadhuizen van de 
opgeheven gemeenten een afzonderlijke bestemming. Het voormalige raadhuis van Alphen werd het 
nieuwe 'huis der gemeente'. In 1939 werd een nieuw gemeentehuis gebouwd, dat al snel te klein 
bleek voor de snel groeiende gemeente. In 1986 werd een nieuw stadskantoor in gebruik genomen. 
Thans wordt het gebouw gebruikt door het Streekarchief Rijnlands Midden en de Streekmuziekschool. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 
 

AMERSFOORT 
 

STFL 0006 
 

1989-10-14 
 

De Koppelpoort 
 

  
 

De Koppelpoort is een gecombineerde land- en waterpoort en in deze vorm uniek in Nederland. De 
poort maakte deel uit van de tweede stadsmuur van Amersfoort sinds de 14

de
 eeuw. Halverwege de 

19
de

 eeuw werden grote delen van de stadsmuren en poorten afgebroken in het kader van de werk-
verschaffing. Een verbod van Koning Willem II voorkwam, dat ook de Koppelpoort werd afgebroken. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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AMSTELVEEN 
 

STFL 0007 
 

1990-01-02 
 

Gemeentehuis 
 

  
 

Het Gemeentehuis van Amstelveen werd gebouwd in 1980 en ligt aan een water, genaamd De Poel. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 
 

AMSTERDAM (1) 
 

STFL 0008 
 

1987-05-01 
 

Hoofdpostkantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal  
 

  
 

Het voormalige hoofdpostkantoor van Amsterdam werd gebouwd in de periode van 1895 tot 1899. Het 
gebouw, ontworpen door rijksbouwmeester C.H. Peters, staat aan de Nieuwezijds Voorburgwal, ach-
ter het paleis op de Dam. In 1988 werd het gebouw verlaten waarna het in een luxueus winkelcentrum 
veranderde. Van buiten bleef het gebouw, na een grondige schoonmaakbeurt en de nodige restaura-
ties, echter vrijwel ongewijzigd. Vanaf augustus 1992 is het gebouw in gebruik als Winkelcentrum 
Magna Plaza. 
 

Het stempel werd vervangen op 2 juli 1990 door een nieuw stempel (nummer STFL 0009) met een 
afbeelding van het Paleis op de Dam.  
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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AMSTERDAM (2) 
 

STFL 0009 
 

1990-07-02 
 

Paleis op de Dam 
 

 
 

Het Koninklijke Paleis op de Dam is niet altijd een paleis geweest. Oorspronkelijk was het door archi-
tect Jacob van Campen ontworpen gebouw bedoeld als Stadhuis. De bouw duurde van 1648 tot 1665. 
Het gebouw rust op 13.659 funderingspalen, een aantal dat elk Amsterdams schoolkind leert. Het  
Stadhuis werd opgetrokken uit Bentheimer zandsteen, dat zeer licht gekleurd was. Thans is de gevel 
zwaar vervuild. In het interieur is heel veel marmer gebruikt. In de marmeren vloer van de Burgerzaal 
zijn drie cirkels aangebracht met de landkaarten van het oostelijke en westelijke halfrond en een ster-
renkaart. Het Stadhuis deed dienst tot 1808, waarna het tot paleis werd verheven. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

AMSTERDAM  ZUIDOOST 
 

STFL 0010 
 

1988-11-02 
 

De Metro 

  
 

De metrolijn van het Weesperplein in Amsterdam naar Amsterdam-Zuidoost werd op 16 oktober 1977. 
In Zuid-Oost vertakt de lijn naar de Gaasperplas en naar Holendrecht. Een verbinding tussen het 
Weesperplein en het Centraal Station kwam gereed op 11 oktober 1980. De uitbouw van het gedeelte 
naar Holendrecht werd voltooid op 27 augustus 1982. Daarna vonden nog uitbreidingen plaats in de 
vorm van sneltramlijnen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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APELDOORN 
 

STFL 0011 
 

1988-02-12 
 

Paleis het Loo 
 

 
 

Stadhouder Willem III kocht in 1684 het middeleeuwse kasteel Het oude Loo, om ernaast een jacht-
verblijf te bouwen. Willem III was de achterkleinzoon van Willem van Oranje. In 1686 was met de 
bouw gereed en Willem betrok, met de Engelse troonopvolgster Maria Stuart het verblijf. In 1688 aan-
vaarden Willem III en Mary II het koningschap over Engeland en Het Loo werd uitgebreid. Na diverse 
koninklijke bewoners betrok Koningin Wilhelmina na haar troonsafstand het paleis. In 1984 werd het 
paleis opengesteld voor het publiek en is thans een Nationaal Museum. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

APPINGEDAM 
 

FLST 0012 
 

1989-04-12 
 

Nicolaïkerk 
 

  
 

De Nicolaïkerk dateert al uit het begin van de 13
de

 eeuw. Het was een zandstenen zaalkerk met een 
westelijke toren. Resten van deze kerk zijn nog te vinden. In 1450 werden twee zijbeuken toegevoegd. 
In 1554 werd de westelijke toren afgebroken en vervangen door een vrijstaande toren. Ook die toren 
moest wegens bouwvalligheid worden afgebroken. Dat was in 1835. De huidige vrijstaande toren 
kwam ervoor in de plaats met een hoogte van 41 meter. In de toren hangen drie luidklokken en verder 
een carillon bestaande uit 25 klokken, in 1911 gegoten door de Engelse klokkengieter John Taylor. 
Het aantal klokken werd vrij recent uitgebreid tot 51 exemplaren. De kerk wordt gebruikt door de Pro-
testantse Gemeente Appingedam. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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ARNHEM 
 

STFL 0013 
 

1988-11-01 
 

Gevelsteen in het Postkantoor Jansplein 

   
 

Het postkantoor aan het Jansplein te Arnhem werd gebouwd in 1889 in de neogotische stijl. Architect 
was Rijksbouwmeester C.H. Peters (zie postkantoor Amsterdam). Vroeger werd het postkantoor in de 
volksmond ook wel ‘de Apenrots’ genoemd naar de vele gebeeldhouwde aapjes die als ornament de 
gevel sieren. Ze bevinden zich aan de pilasters tussen de vensters op de hoogte van de eerste ver-
dieping. Van het prachtige neogotische interieur (o.a gemetselde stergewelven) is, na een verbouwing 
in de jaren zestig van de twintigste eeuw, niets over gebleven. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is  in de stempelcollectie 
opgenomen. 
 

© 2001 Foto: Kees Verhulst, ’s-Gravenhage.  
 
 
 
 
 

ASSEN 
 

STFL 0014 
 

1988-05-26 
 

Provinciehuis 

  
 

Het voormalige gouvernementsgebouw werd ontworpen door Rijksbouwmeester J. van Lokhorst in de 
neogotische stijl. Het gebouw kwam gereed in 1885/1886 en deed tot 1973 dienst als provinciehuis. 
Thans is in het gebouw het Drents Museum gehuisvest. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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BAARN 
 

STFL 0015 
 

1989-04-30 
 

Paleis Soestdijk 
 

  
 

Het oudste deel van het Paleis stamt uit het jaar 1650. Van oorsprong was het de woning van de 
toenmalige burgemeester van Amsterdam en had de naam Hofstede aan Zoestdijck. Stadhouder Wil-
lem III kocht het huis en liet er een jachtslot bouwen. Lang hebben Koning-stadhouder Willem III en 
Maria-Stuart er niet gewoond. Tien jaar later verhuisden ze naar Paleis Het Loo (zie Apeldoorn). Sinds 
1937 woonden Koningin Juliana en Prins Bernhard in Paleis Soestdijk. In 1971 werd het paleis eigen-
dom van de Staat der Nederlanden. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 

BARNEVELD 
 

STFL 0016 
 

1991-08-07 
 

Nederlands Hervormde Kerk 
 

  
 

De Nederlands hervormde kerk kent meer namen: De Oude kerk en de Grote of Sint Odulphuskerk. 
De kerk is oorspronkelijk uit de 12

de
 en 13

de
 eeuw en werd in de 15

de
 eeuw verbouwd tot Gotsche 

hallenkerk. De kerk was gewijd aan de heilige Odulphus en behoorde tot het bisdom Utrecht. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 



 
14 

BERGEN OP ZOOM 
 

STFL 0017 
 

1987-03-26 
 

Markiezenhof 

  
 

In het centrum van Bergen op Zoom ligt het mooiste laatgotische stadspaleis van West-Europa: Het 
Markiezenhof. Dit paleis werd op het einde van de 15

de
 eeuw gebouwd ter meerdere eer en glorie van 

de Markiezen van Bergen op Zoom door de Mechelse bouwmeesters Anthonie en Rombout Kelder-
mans. Achter de gevel verschuilt zich een fascinerend geheel van zalen, kamers, galerijen, traptorens, 
binnenplaatsen en tuinen.  
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 

BERGUM 
 

STFL 0018 
 

1988-05-06 
 

Kruiskerk 

  
 

De Sint-Martinuskerk is gebouwd in de 11
de

 eeuw en kreeg in de tweede helft van de 12
de

 eeuw het 
huidige uiterlijk. In de 13

de
 eeuw werden kruisarmen aangebouwd en sindsdien wordt de kerk in Ber-

gum (of Burgum) de Kruiskerk genoemd. De in 1610-1611 afgebroken zijbeuken zijn bij de ingrijpende 
restauratie in 1952-1957 herbouwd.Thans is het de Hervormde kerk van de Gemeente Bergum. In de 
toren hangt een in 1622 door Jurjen Balthasar gegoten klok. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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BEST 
 

STFL 0019 
 

1991-08-06 
 

St. Odulphuskerk 
 

 
 

De Sint Odulphusparochie werd opgericht in het jaar 1553. In dat jaar, op 7 december, werd de toen-
malige Odulphuskapel in Best door de bisschop van Luik verheven tot parochiekerk. Dat gebeurde 
echter niet zonder slag of stoot, want het kapittel (dit is: de vergadering van de geestelijkheid) van 
Oirschot was het helemaal niet eens met het besluit van het bisdom Luik, waartoe Oirschot toen nog 
behoorde. Het bisdom Luik werd echter in 1559 gesplitst: de Odulphusparochie viel voortaan onder 
het nieuwe bisdom 's-Hertogenbosch. In 1819 werd de kerk vergroot vanwege de toename van het 
aantal parochianen. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 

BEVERWIJK 
 

STFL 0020 
 

1987-03-27 
 

De Wijkertoren (Grote Kerk) 
 

  
 

In 1475 werd de toen bestaande kerk vervangen door een nieuw gebouw, inclusief kerktoren. De kerk-
toren staat bekend als Wijkertoren, de kerk als Grote Kerk. In 1576 werd de kerk, evenals de rest van 
Beverwijk, door Spaanse troepen verwoest. De herbouw vond plaats tussen 1592 en 1648. De her-
bouw werd de huidige driebeukige hallenkerk. Van de verwoeste kerk resteren delen van de muren en 
pilaren en de toren. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hallenkerk
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BILTHOVEN 
 

STFL 0021 
 

1990-01-09 
 

Het KNMI in De Bilt 
 

 
 

In november 2001 werd de nieuwbouw van de KNMI geopend. De nieuwbouw stelt de toekomst voor 
waarin de techniek een nog grotere rol gaat spelen. De glazen verbindingsbrug tussen de nieuwbouw 
en de gerenoveerde vleugel symboliseert het doel van het KNMI zijn kennis te verspreiden. Het ge-
heel vormt een eenheid met de omgeving, waarbij het verleden de toekomst omarmt (tekst: Persbe-
richt KNMI van 13 november 2001. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

BLADEL 
 

STFL 0022 
 

1989-12-14 
 

Oude Toren 

  
 

De toren werd gebouwd in de eerste helft van de 15
de

 eeuw staat op de begraafplaats. De toren 
maakte deel uit van twee kerken die allebei zijn gesloopt. De toren heeft drie geledingen. Er zijn zowel 
overhoekse als haakse steunberen te zien. Boven de ingang bevindt zich een rondvenster. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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BOLSWARD 
 

STFL 0023 
 

1987-03-31 

Stadhuis 

  
 

Het raadhuis van Bolsward werd ontworpen door bouwmeester Jacob Gysbert, de vader van de Frie-
se dichter Gysbert Japicx. Het raadhuis werd gebouwd in de jaren 1614 tot 1617 in en is opgetrokken 
in de stijl van het Fries maniërisme. Boven de hoofdingang bevinden zich drie beelden met gouden 
voorwerpen: een weegschaal, een anker en een boek. Daarboven bevinden zich nog een beeld en 
een zonnewijzer. Het gebouw heeft aan de bovenzijde van de voorgevel een fries met rolwerk. In de 
achtkantige toren hangt een luidklok uit 1619 van Hans Falck en een klok uit 1680 van Petrus Over-
ney. Verder is een beiaard aanwezig uit 1955. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

BOSKOOP 
 

STFL 0024 
 

1988-02-23 
 

Gemeentehuis 
 

 
 

In 1926 heeft het gemeentebestuur van Boskoop besloten het een nieuw gemeentehuis te laten bou-
wen. Op 4 september 1929 werd het raadhuis met het ervoor gelegen plantsoen, nu een plein, in ge-
bruik genomen. Het gebouw is ontworpen door gemeentearchitect D.L. Landman. Het is gebouwd in 
een aan de Amsterdamse school verwante bouwstijl, de Nieuwe Zakelijkheid. Het interieur is versierd 
met glas-in-loodramen, een marmeren trappenhuis en houten lambrisering. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gysbert_Japicx
http://nl.wikipedia.org/wiki/1614
http://nl.wikipedia.org/wiki/1617
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mani%C3%ABrisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fries_%28kunst%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Falck
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Overney
http://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Overney
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beiaard
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BOXMEER 
 

STFL 0025 
 

1989-11-30 

Gemeentehuis 
 

  
 

Architect H.W. Valk te ´s-Hertogenbosch kreeg in 1952 de opdracht om een nieuw gemeentehuis te 
ontwerpen voor de Gemeente Boxmeer. Architectenbureau Valk kwam met verschillende plannen 
waarvan één werd gekozen. De bouw werd gerealiseerd door het aannemingsbedrijf Graat. In oktober 
1958 ging de eerste spade de grond in en op 11 juni 1960 was de officiële opening van het gemeen-
tehuis. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 
 

BOXTEL 
 

STFL 0026 
 

1988-08-19 
 

St. Petruskerk 

  
 

De Sint-Petruskerk te Boxtel is in de 15
de

 en 16
de

 eeuw gebouwd. Het is een laatgotische kruiskerk. 
De kerk is gebouwd op een kerkheuvel, een kunstmatig opgeworpen heuvel. De kunstmatige heuvel 
was noodzakelijk omdat het gebied te moerassig was door de nabijheid van de rivier de Dommel. Het 
schip dateert uit het midden van de 15

de
 eeuw, het dwars aangebouwde gedeelte uit de eerste helft 

van de 16
de

 eeuw en het koor uit rond 1500. Hierin bevindt zich een kapel met de sacristie. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Boxtel_%28plaats%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiskerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkheuvel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dommel_%28rivier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sacristie
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BREDA 
 

STFL 0027 
 

1988-09-28 
 

Hoofdpostkantoor 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRUNSSUM 
 

STFL 0028 
 

1988-07-15 
 

Oude Gemeentehuis 
 

 
 

Het Raadhuis van Brunssum werd in 1919 opgetrokken in een door de 19e eeuwse stijl ontworpen 
door architect J. Bemelmans uit Meerssen. Het gebouw is gelegen aan de noordkant van het Linde-
plein waar de twee uit het noorden komende wegen uitkomen op het plein: de Raadhuisstraat en de 
Kerkstraat. Het gebouw heeft drie bouwlagen en op het dak bevindt zich een vierzijdige lantaarn. De 
basis van het gebouw is in Kunrader steen en verder opgetrokken in witgekalkte baksteen. De voor-
gevel bevindt zich aan de zuidzijde, gericht op het plein. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brunssum
http://nl.wikipedia.org/wiki/1919
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lantaarn_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunrader_kalk
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BUNSCHOTEN-SPAKENBURG 
 

STFL 0029 
 

1989-07-19 
 

Vrouw in klederdracht 
 

  
 

Het oudst bekende kostuum dat bewaard is gebleven dateert van 1820. De oorsprong van de kleding 
is niet te achterhalen. Duidelijk is wel dat het aan verandering onderhevig is geweest. Dat wat de 
vrouwen in 1880 droegen was totaal verschillend aan de jurken van 1980. De dracht is karakteristiek 
door de zogenaamde kraplap. Dat is een brede gesteven doek over de schouders. Vaak heeft deze 
een kleurig bloemmotief. Na de Tweede Wereldoorlog liep vrijwel iedereen nog in klederdracht (man-
nen, vrouwen en kinderen). Tussen 1955 en 1965 is een groot deel van de bevolking overgestapt naar 
'burgerkleding', hetgeen veel gemakkelijker was. De mannen- en de kinderdracht verdwenen in de 
jaren '60. De vrouwendracht is voorlopig nog niet verdwenen. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
 
 

BUSSUM 
 

STFL 0030 
 

1991-03-23 
 

Voormalige Televisie Studio  ‘Irene’ 
 

  
 

De voormalige Studio ´Irene´ aan de Kerkstraat staat het centrum van Bussum. De studio was geves-
tigd in de vroegere Nederlands Hervormde Irenekerk die gebouwd werd in 1826. Het kerkje werd in 
1914 buiten gebruik gesteld. Begin jaren ´50 werd het door de Nederlandse Televisie Stichting inge-
richt als televisiestudio. Met een vloeroppervlak van ongeveer 100 vierkante meter was de studioruim-
te zeer beperkt. Later is er nog een kleine uitbouw gemaakt zodat er iets meer ruimte was voor de-
cors. Het allereerste landelijke televisieprogramma vanuit Studio Irene werd op 2 oktober 1951 om 
20.15 uur uitgezonden. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bussum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Televisie_Stichting
http://nl.wikipedia.org/wiki/1951
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CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
 

STFL 0031 
 

1990-02-06 
 

Dievenhuisje 
 

  
 

Waar het kasteel van de heren Van Moordrecht heeft gestaan liet Johan van der Veecken in het begin 
van de 16e eeuw een nieuw kasteel bouwen. Dit kasteel diende tot 1798 als buitenverblijf voor ver-
schillende regentengeslachten uit Rotterdam. Daarna raakte het in verval en het slot werd afgebroken. 
Het winkelcentrum ‘Slotplein’ in de wijk Middelwatering herinnert aan het kasteel. Een gedenksteen 
voor de edelmanwoning die op het terrein van het slot heeft gestaan, de oude slotgrachten en het 
dievenhuisje dat bij het slot hoorde, zijn de bewijzen van deze oude historie. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

CASTRICUM 
 

STFL 0032 
 

1988-04-12 
 

Gemeentewapen 
 

  
 

Het gemeentewapen van Castricum dateert van 26 juni 1816. Het wapen is gevierendeeld: het eerste 
en vierde van lazuur beladen met een klimmende leeuw van goud; het tweede en derde van zilver 
waarop 3 stekken van sijnople (sinopel), de in de heraldiek gebruikte benaming voor de groene of 
smaragdgroene kleur. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het stempel is als ver-
mist gemeld. Het is niet bekend waar het stempel zich nu bevindt. 
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COEVORDEN 
 

STFL 0033 
 

1989-04-10 
 

Het Kasteel 
 

 
 

Tot 1938 was het kasteel te Coevorden een ruïne. Het gemeentebestuur besloot in dat jaar om de 
ruïne te restaureren. Dat gebeurde veelal aan de hand van bewaard gebleven bouwtekeningen en 
archiefstukken. Een tweede restauratie vond plaats tussen 1968 en 1972. In het gebouw werden 36 
glas-in-loodramen aangebracht. Het gemeentehuis is in het kasteel ondergebracht. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 

CUIJK 
 

STFL 0034 
 

1990-09-04 
 

Gemeentehuis 
 

  
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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CULEMBORG 
 

STFL 0035     
 

1989-01-10 
 

Stadhuis 
 

 
 

Het stadhuis van Culemborg staat aan de Oude Vismarkt te Culemborg. Het gebouw wordt gebruikt 
als vergaderruimte van de gemeenteraad en als trouwlocatie. Het stadhuis is een laatgotisch, recht-
hoekig gebouw opgetrokken tussen 1534 en 1539. Het ontwerp was van Rombout Keldermans. De 
opdracht tot de bouw werd gegeven door Elisabeth van Culemborg en haar echtgenoot Antoon I van 
Lalaing. De bordesstoep is geplaatst in 1755 met gebruikmaking van bestaande beelden van schild-
houdende leeuwen. Het stadhuis is tussen 1939 en 1949 gerestaureerd. Daarbij zijn gebrandschilder-
de ramen aangebracht met daarop afgebeeld de geschiedenis van Culemborg. De ramen zijn ver-
vaardigd door de glazenier Hans Basart. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 

DEDEMSVAART 
 

STFL 0036 
 

1989-07-01 
 

Het oude Postkantoor 
 

 
 

´t Olde Postkantoor zoals het ter plaatse wordt genoemd, dateert uit begin 1900. Het gebouw ligt aan 
de Markt te Dedemsvaart. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Culemborg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Flamboyante_gotiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rombout_II_Keldermans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_van_Culemborg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antoon_I_van_Lalaing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antoon_I_van_Lalaing
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schildhouder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schildhouder
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DELFT 
 

STFL 0037 
 

1989-08-26 
 

Nieuwe Kerk 
 

 
 

De datum 26 augustus 1989 werd genoemd in het mededelingenblad Pro-fil alsmede in het medede-
lingenblad Stempelnieuws van PTT Post. In het overzicht van Stempelnieuws nummer 24 werd echter 
een andere datum vermeld: 2 september 1989. 
 

De stenen basiliek ontstond in drie fasen. Eerst werd het dwarsschip gebouwd, tegen de oostelijke 
wand van de oorspronkelijke houten kerk. In diezelfde periode bouwde men het koor en het onderste 
deel van de toren. In de tweede fase werden het middenschip, de zijbeuken, het dak en de onderste 
achtkant van de toren neergezet. Pas daarna, in de tweede helft van de 15

de
 eeuw verrees de koor-

omgang, werd de zuidelijke zijbeuk verlengd tot langs de toren en werd de toren voltooid met de 
tweede achtkant en een reusachtige appel als bekroning. Op 6 september 1496, precies honderd jaar 
na het begin van de bouw, was de toren klaar. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 

DELFZIJL 
 

STFL 0038 
 

1991-05-01 
 

De Grote Waterpoort 
 

  
 

De huidige Grote Waterpoort van Delfzijl dateert uit 1833 ligt in de dijk aan het einde van de Haven-
straat. De Waterpoort is één van de waterpoorten die in Delfzijl zijn te zien. De Kleine Waterpoort, die 
ook wel De Ruyterpoort genoemd wordt, ligt eveneens in een dijk. De Waterpoort poort werd in de 
jaren 1970 gerestaureerd en is nog steeds in gebruik. Bij een hoge vloed wordt de poort afgesloten 
door middel van een metalen deur. De Grote Waterpoort werd gebouwd ter vervanging van de oude 
waterpoort uit 1715. Tijdens het beleg van Delfzijl dat plaatsvond in1813 en 1814, was de poort geslo-
ten. Na het beleg kwamen de Engelse mariniers door de Grote Waterpoort de vestingstad binnen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Delfzijl
http://nl.wikipedia.org/wiki/1833
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_Waterpoort_%28Delfzijl%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vloed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Delfzijl_%281813-1814%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vestingstad
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DEN HELDER 
 

STFL 0039 
 

1987-06-20 
 

Stadhuis 

  
 

Het stadhuis aan de Kerkgracht te Den Helder is gebouwd in 1851. Het heeft dienst gedaan als wees-
huis. In 1926, is het weeshuis omgebouwd tot stadhuis. De Gemeente Den Helder heeft het gebouw 
in 1987 verlaten en is in een geheel nieuw gemeentehuis ondergebracht. Het gebouw doet thans 
dienst als kantoorpand en heeft een beschermde status. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

DEURNE 
 

STFL 0040 
 

1989-11-08 
 

Gemeentehuis 
 

 
 

Het gemeentehuis aan de Markt werd in 1895 gebouwd en verving het raadhuis dat naast de Sint 
Willibrorduskerk stond. In 1896 bevonden zich op de begane grond de kamers van de technische 
ambtenaar, de gemeenteontvanger, een zaal voor algemene doeleinden, de veldwachter die de be-
schikking had over vier cellen en de bergplaats voor de brandspuit. Op de bovenverdieping bevonden 
zich de raadzaal en de kamers van de gemeentebode, de burgemeester, de secretaris, de secretarie 
met de afdeling burgerlijke stand en bevolking alsmede het archief. Het torentje is in 1970 voorzien 
van een carillon. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 

http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Markt
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Raadhuis_Deurne
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Sint-Willibrorduskerk_%28Deurne%29
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Sint-Willibrorduskerk_%28Deurne%29
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Gemeentebode
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Burgemeesters_van_de_gemeente_Deurne
http://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Secretaris_van_Deurne
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DEVENTER 
 

STFL 0041 
 

1986-11-12 
 

Waag 

  
 

De Waag op de Brink in de binnenstad van Deventer is het oudste waaggebouw in Nederland dat als 
zodanig werd gebouwd. Het is een laatgotisch gebouw met drie bouwlagen, een traptoren, een klok 
en drie spitstorentjes. Het werd gebouwd van 1528 tot 1531. De waag was in gebruik tot 1862. In de 
Waag zijn onder andere de haard van het huis De Twaalf Apostelen en schilderijen van Hendrick ter 
Brugghen te zien. Aan de gevel hangt een koperen ketel uit 1434 waarin de muntmeester van de heer 
van Batenburg op beschuldiging van valsemunterij in olie is gekookt. Vanaf 1913 is de Waag een ste-
delijk museum. Later, vanaf 1932, samen met de Drie Haringen. Tegenwoordig zijn er het Historisch 
Museum Deventer en de VVV in gevestigd. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

DIEREN 
 

STFL 0042 
 

1987-04-24 
 

Voormalig postkantoor 
 

  
 

Het postkantoor te Dieren staat aan de Prinsenstraat. Het post-, telegraaf- en telefoonkantoor werd in 
gebruik genomen in 1916 en deed dienst tot 1978. Op de eerste verdieping bevond zich tot 1926 de 
woning van de directeur. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brink_%28Deventer%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deventer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laatgotisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrick_ter_Brugghen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrick_ter_Brugghen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Historisch_Museum_Deventer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Historisch_Museum_Deventer
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DOESBURG 
 

STFL 0043 
 

1987-09-16 
 

Postkantoor 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 

DOETINCHEM 
 

STFL 0044 
 

1986-09-03 
 

Walmolen 

  
 

De Walmolen is een ronde stenen korenmolen, gebouwd in 1851. De molen was gebouwd op de oude 
stadswallen, vandaar de naam. Deze wallen werden gesloopt en de molen raakte in verval. Lange tijd 
was alleen de stenen behuizing van de molen te zien, een zogenoemde doofpot. Begin jaren ’60 werd 
met de restauratie begonnen en sedert 1965 is de molen weer in bedrijf. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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DOKKUM 
 

STFL 0045 
 

1988-02-16 
 

Gemeentehuis 
 

 
 

Het stadsbestuur van Dokkum besloot op 3 september 1607 tot de bouw van het stadhuis. Het Moc-
kemahuis, gebouwd door metselaar en steenhouwer Jacob Lous uit Harlingen, werd verbouwd tot 
stadhuis en werd asymmetrisch opgetrokken. De ingang kwam daardoor niet precies in het midden 
van de gevel. De grote gevelsteen werd gemaakt van natuursteen. Op de toren stond een achtkante 
lantaarnspits met een windvaan in de vorm van een schip. In 1717 werd deze vervangen door een 
grotere. Hierdoor kwam er plaats voor een klokkenkoepel. In 1756 werd besloten het naast het stad-
huis gelegen pand te kopen. In 1835 vond nog een grote verbouwing plaats. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 

DONGEN 
 

STFL 0046 
 

1990-11-07 
 

Koepel- of St. Laurentiuskerk 
 

  
 

De Sint-Laurentius parochiekerk wordt ook wel de Koepelkerk genoemd. De kerk is gebouwd in 1920 
op de plaats waar tot 1917 de Waterstaatskerk stond die toen is afgebrand. Architect was de kerken-
bouwer Joseph Cuypers. De kerk heeft een dak in de vorm van een gebogen achtkante koepel gedekt 
met rode dakpannen. De kerk heeft een prachtig interieur met glas-in-loodramen van Max Weiss en 
wandschilderingen van Joan Collette. Het orgel werd in 1882 gebouwd door Wilhelm Rütter te Keve-
laer en stond oorspronkelijk in een klooster in Venlo. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/3_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1607
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%BCtter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kevelaer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kevelaer


 
29 

DORDRECHT 
 

STFL 0047 
 

1987-08-22 
 

O.L.Vrouwe of Grote Kerk 

  
 

Met de bouw van de toren van de Grote Kerk in Dordrecht werd in het begin van de 14
de

 eeuw begon-
nen. Ongeveer honderd jaar later, omstreeks 1450, was het werk gevorderd tot de omloop. Bij de 
grote stadsbrand in 1457 werden de kerk en de toren zwaar beschadigd. Bij de herbouw werden de 
bouwplannen voor de toren gewijzigd. De toren zou een achtkantige bekroning van natuursteen krij-
gen en 108 meter hoog worden. De toren begon echter te verzakken en over te hellen. Besloten werd 
de toren niet hoger te maken. In 1626 werden in de vier enorme wijzerborden geplaatst, die tot op de 
dag van vandaag het silhouet van ´De Dordtse Dom´ bepalen. De toren bereikte een hoogte van 65 
meter. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

DRACHTEN 
 

STFL 0048 
 

1988-03-15 
 

Gemeentehuis Smallingerland 
 

 
 

Het gemeentehuis van Smallingerland werd in 1984 ontworpen door Bonnema Architecten en ge-
bouwd tussen 1984 en 1986. Het gebouw bestaat uit vele vierkanten in verschillende vormen waar-
door een blokkendoos effect is ontstaan. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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DRIEBERGEN-RIJSENBURG 
 

STFL 0049 
 

1989-10-21 
 

Sparrendaal 
 

 
 

In 1642 kocht Jacob van Berck, griffier van de Domeinen van Utrecht landerijen en bouwland te Drie-
bergen. Hiermee hoorden de Van Berck's tot de voorlopers van welgestelde stadsbewoners die in de 
zomer de stank van de stad ontvluchtten. Een nazaat van Jacob, ook hetende Jacob van Berck en 
burgemeester van Utrecht, liet in 1754 een nieuw en fraai buitenhuis met twee bouwhuizen optrekken 
op de grond van de familie. Hij noemde het Sparrendal, wat later ook wel Sper en Dal werd genoemd. 
Zijn dochter Maria Constantia (uit het derde huwelijk) legde de eerste steen. De gedenksteen is nog 
steeds boven één van de kelderingangen te zien. Het huis werd gesticht in de typische Lodewijk XV-
stijl van die tijd. Het gebouw werd in baksteen opgetrokken in volledige symmetrie en drie goed zicht-
bare verdiepingen. De versieringen van de vele lijsten zijn schaars en in de Rococo stijl. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

DRUNEN 
 

STFL 0050 
 

1989-05-09 
 

Gemeentehuis 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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ECHT 
 

STFL 0051 
 

1989-03-04 
 

Heilige Landricuskerk 
 

 
 

In 1873 werd de Romaanse kerk die dateerde uit 1477 onder leiding van architect P.J.H. Cuypers 
ingrijpend verbouwd. Het schip werd met twee traveeën naar het westen werd uitgebreid. In 1872 was 
de Romaanse toren afgebroken in 1872 en vervangen door de huidige neogotische. In 1944 liepen de 
kerk en toren zware schade op, die in 1946 - met uitzondering van de torenspits - werden hersteld. In 
1958 werd een betonnen torenbekroning aangebracht naar de plannen van architect H. Tilmans uit 
Venlo. In de toren hangt een mogelijk 13

de
 eeuwse klok van meester Henricus. Een brand bracht in 

1966 grote schade toe. Bij de restauratie zijn de daken in de oude toestand gereconstrueerd. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

EDE Gld 
 

STFL 0052 
 

1989-08-07 
 

Postkantoor 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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EIBERGEN 
 

STFL 0053     
 

1991-02-13 
 

Nederlands Hervormde Kerk 
 

  
 

De Nederlands Hervormde Kerk heeft een driebeukig, pseudobasilicaal schip van drie traveeën ge-
bouwd omstreeks 1500 Het eenbeukig koor is van een rechte travee voorzien en heeft een driezijdige 
sluiting. Een ingrijpende restauratie vond plaats in de jaren 1952 en 1953. Alle venstertraceringen 
hebben nog hun oorspronkelijke tekening. Binnen zijn de mooie kraag- en sluitstenen te zien. Verder 
een preekstoel en doophek uit de 17

de
 eeuw en een grafzerk uit 1647. 

 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 

EINDHOVEN 
 

STFL 0054 
 

1989-04-11 
 

Evoluon 
 

 
 

In 1966 werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips in Eindhoven een wetenschap- en 
techniektentoonstelling geopend in het Evoluon. Het was in een futuristisch gebouw, vormgegeven 
door ir. L.Ch. Kalff. Het werd speciaal voor het jubileum gebouwd op een stuk grond op een goed ge-
legen locatie. Een driehoekig terrein bij een kruising van drie hoofdwegen werd ter beschikking ge-
steld door de gemeente Eindhoven. Het moest een nieuw herkenningsteken voor de stad worden. Het 
Evoluon trok elk jaar ongeveer een half miljoen bezoekers. Maar in 1989 werd wegens dalende be-
zoekersaantallen en de daardoor ontstane tekorten, de tentoonstelling gesloten. Tegenwoordig is het 
Evoluon een congrescentrum, waarin vele bedrijven en instellingen hun vergaderingen en evenemen-
ten houden, of hun nieuwe producten aan hun eigen genodigden presenteren. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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ELST  GLD 
 

STFL 0055 
 

1988-04-14 
 

Toren van de Hervormde kerk 
 

  
 

De toren van de Hervormde St. Maartenskerk is al van verre af te zien. De kerk dateert uit de 15
de

 
eeuw en werd door oorlogshandelingen in 1944 vrijwel geheel verwoest, maar fraai gerestaureerd. Op 
de plaats van de huidige kerk stond een Gallo-Romeinse tempel, een hoofdtempel van de Bataven. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

EMMEN 
 

STFL 0056    1990-04-20  Emmen 
 

Postkantoor 
 

 
 

Op 1 april 1911 werd het postkantoor geopend. Dit postkantoor was in de plaats gekomen van het 
postkantoor dat vanaf 1891 door de Gemeente Emmen beschikbaar was gesteld. Het nieuwe post-
kantoor stond naast het Gerechtsgebouw. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
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ENKHUIZEN 
 

STFL 0057 
 

1988-12-02 
 

De Dromedaris of Drommedaris 
 

 
 

Het door grachten doorsneden stadje Enkhuizen ligt voor een groot deel binnen de goed intact geble-
ven 16

de
 eeuwse omwalling. De Drommedaris is een toegangspoort tot de vesting Enkhuizen en werd 

gebouwd in 1540. In 1649 werd de poort verhoogd en van een toren voorzien, met daarin een klok-
kenspel van P. Hemony, daterend uit de jaren 1671-1677. In de zomer van 1998 werd de buitenkant 
van het gebouw gerestaureerd. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 

ENSCHEDE 
 

STFL 0058 
 

1988-09-09 
 

Stadhuis 
 

 
 

Het stadhuis van Enschede is in de jaren 1930 tot en met 1933 opgetrokken. Architect was ir. G. 
Friedhoff, later Rijksbouwmeester tussen 1946 en 1958. Het gebouw staat op de plaats waar sinds de 
16

de
 eeuw stadhuizen hebben gestaan. Het gebouw lijkt op het Stadhuis van Stockholm. Friedhoff had 

tijdens zijn studie stage gelopen in Stockholm. Op 15 september 1930 werd door de burgemeester de 
eerste steen gelegd en op 5 augustus 1933 is het stadhuis in gebruik genomen. De toren is ruim 50 
meter hoog. In de Tweede Wereldoorlog is de oostelijke vleugel twee keer beschadigd bij bombarde-
menten door geallieerde vliegtuigen. De eerste keer op 10 oktober 1943 en tweede keer op 22 februa-
ri 1944. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1930
http://nl.wikipedia.org/wiki/1933
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijsbert_Friedhoff
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijsbert_Friedhoff
http://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhuis_van_Stockholm
http://nl.wikipedia.org/wiki/15_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1930
http://nl.wikipedia.org/wiki/5_augustus
http://nl.wikipedia.org/wiki/1933
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/10_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/1943
http://nl.wikipedia.org/wiki/22_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/22_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1944
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EPE 
 

STFL 0059 
 

1987-07-20 
 

Eper gemeentewoning 

  
 

Het Kulthurhus EGW (Eper Gemeente Woning) is een ontmoetingscentrum, waar welzijn, kunst, cul-
tuur, educatie en dienstverlening geboden wordt. Het gebouw was een geschenk van Ds. Jan Andries 
Prins aan de gemeenschap van Ede. Hij was hier dominee. Het gebouw, ontworpen door Architecten-
bureau Van Nieukerken, werd op 21 oktober 1912 officieel geopend. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

ERMELO 
 

STFL 0060 
 

1988-06-21 
 

N.H. Kerk 
 

 
 

Het kerkschip van de Nederlands Hervormde kerk in Ermelo is hoog en is gebouwd, net als het huidi-
ge koor, in de 12

de
 eeuw. Een deel van de bouwgeschiedenis is af te lezen aan de buitenmuren. In de 

15
de

 eeuw werd het kerkschip verhoogd. De in tufsteen gebouwde Romaanse toren had oorspronkelijk 
een kortere spits. Bij de restauratie in 1973 heeft men de historische hoofdtoegang tot de kerk via de 
toren in ere hersteld. De toren diende vroeger om de kerk aan de westzijde te beschermen tegen de 
aanvallen. De dikke muren, de met ijzer beslagen deuren en de schietsleuven wijzen nog op de prak-
tische betekenis voor de verdediging. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 



 
36 

ETTEN-LEUR 
 

STFL 0061    1987-08-12  Etten-Leur 
 

Oude Raadhuis 

  
 

Het jaartal 1776 is in de gevel van het Oude Raadhuis aan de Markt te Etten-Leur vermeld. Philip 
Willem Schonck, architect van Stadhouder Willem V, maakte het ontwerp voor het gebouw. Hij was 
ook de ontwerper van de gemeentetoren uit 1771 aan het Raadhuisplein. In de gemeentetoren bevin-
den zich de 49 klokken van de beiaard, die met regelmaat wordt bespeeld door de gemeentelijk bei-
aardier. Het Oude Raadhuis is een eenvoudig, bakstenen gebouw opgetrokken in classicistische stijl, 
met hardstenen plint en geblokte hoekpilasters. In het fronton is het wapen van de gemeente Etten-
Leur aangebracht. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

FRANEKER 
 

STFL 0062 
 

1986-11-21 
 

Oude Stadhuis 

  
 

Het stadhuis of raadhuis is gebouwd in de periode 1591 tot 1594. Het is een van de vroegste Friese 
raadhuizen in de Renaissance stijl. Boven tegen de topgevel op een draagsteen is het beeld van 
Vrouwe Justitia, godin der gerechtigheid, aangebracht. De aanbouw van het stadhuis dateert van 
1760 en is binnen uitgevoerd in de rococostijl. De raadzaal is behangen met goudleer behang. Het  
stadhuis werd enkele malen ingrijpend verbouwd en gerestaureerd, onder andere door rijksbouw-
meester P.J.H. Cuypers. Toch is het stadhuis nauwelijks veranderd. Wie de ontwerper is van het ge-
bouw is niet meer terug te vinden in de archieven. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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GELDROP 
 

STFL 0063 
 

1989-12-20 
 

Kasteel Geldrop 
 

 
 

Omstreeks 1350 lieten Philip en Jan van Geldrop het kasteel bouwen. De volgende twee eeuwen was 
het kasteel in bezit van het geslacht Van Horne. Rond 1600 vestigde Amandus van Horne zich op een 
woontoren vlak naast het kasteel. Hij liet de middeleeuwse bouwvallen opknappen. Dit bouwwerk, met 
de karakteristieke trapgevels, vormt nu het middendeel van het huidige kasteel. Aan de grachtzijde is 
het jaartal in de muurankers nog terug te vinden. In 1828 kwam het kasteel in handen van de familie 
Hoevenaar. In 1974 werd het kasteelcomplex door het gemeentebestuur aangekocht. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 

GELEEN 
 

STFL 0064    1989-01-03  Geleen 
 

Drossaardhuis 

  
 

In 1744 brandde het oude huis volledig af. In 1751 werd het huis door Reinier van Corten, drossaard 
van Geleen, herbouwd. Het huis wordt daarom ook wel het Drossaardhuis genoemd. Het huis is thans 
particulier bezit. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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GEMERT 
 

STFL 0065 
 

1990-10-09 
 

Kasteel van Gemert 
 

 
 

Met de bouw van het Kasteel van Gemert is in 1391 begonnen. Het werd bewoond door de ridders 
van de Duitse Orde en het is gebouwd in opdracht van de Commandeur Hendrik Reinaart van Husen. 
In 1740 werd een nieuw hoofdgebouw gebouwd in Lodewijk XIV-stijl dat bestaat uit drie om een bin-
nenplaats gelegen vleugels. In 1881 brak er brand uit, waardoor grote schade aan de westelijke en 
zuidelijke vleugels werd aangericht. Op 11 mei 1940 werd tijdens een kort vuurgevecht tussen Duitse 
en Nederlandse soldaten een vleugel van het kasteel in brand geschoten en verwoest. Naderhand zijn 
er nieuwe gebouwen voor deze vleugel in de plaats gekomen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

GOES 
 

STFL 0066 
 

1988-11-16 
 

Stadhuis 
 

 
 

Het Stadhuis in Goes is in verschillende fasen gebouwd. Het oudste gedeelte was de vleeshal uit 
1410. Uitbreidingen vonden plaats tussen 1550 en 1554. Tussen 1775 en 1779 werden de raadzaal 
en de trouwzaal vernieuwd, waarbij het Stadhuis de huidige gedaante kreeg. Het gebouw bezit de 
status rijksmonument. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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GOOR 
 

STFL 0067 
 

1988-11-04 
 

Huys Heeckeren 

  
 

Het Huis te Goor, of het huis Heeckeren, was eigendom van de heer van Goor, Eggerik Ripperda. Het 
werd in 1584 in brand gestoken. Spaanse soldaten deden dat vermoedelijk uit wraak voor het feit dat 
Ripperda betrokken was bij de aanslag op Goor onder leiding van overste Christoffel IJsselstein. Rip-
perda was tevens drost van Salland. Familieleden van hem, onder wie Unico Ripperda, kwamen later 
op het Huis van Hengelo en werden drost van Twente. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 

GORINCHEM 
 

STFL 0068 
 

1987-10-06 
 

Dalempoort 
 

 
 

De enig overgebleven stadspoort in Gorinchem van de oorspronkelijke vier die de vestingstad telde is 
de Dalempoort. De poort is gebouwd in de omwalling die in 1609 gereed kwam. De andere drie poor-
ten waren de Arkelpoort, de Kanselpoort en de Waterpoort. Deze poorten zijn afgebroken om ruimte te 
maken voor het toenemende verkeer. De Dalempoort dateert uit 1597 en heeft een torentje met een 
uurwerk. Thans loopt onder de poort alleen een voetpad in de richting van de rivier de Merwede. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadspoort
http://nl.wikipedia.org/wiki/1597
http://nl.wikipedia.org/wiki/Merwede
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GORREDIJK 
 

STFL 0069 
 

1989-09-29 
 

Hoofdbrug omstreeks 1789 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

GOUDA 
 

STFL 0070 
 

1987-01-19 
 

Stadhuis 

  
 

Op het marktplein (het oude marctveld) in Gouda staat het stadhuis, gebouwd in 1450 in laatgotische 
stijl. Het eerste stadhuis was in 1438 door brand verwoest. Het gebouw werd ontworpen door de Me-
chelse architect Keldermans. Aan de rechter zijgevel is een klein balkonnetje zichtbaar, een zoge-
noemde 'hangende kaak'. Hier werden personen die voor een klein vergrijp veroordeeld waren, open-
baar 'aan de kaak gesteld', met een zware steen om de nek. Boven de kaak is het klokkenspel met de 
mechanische poppen zichtbaar, aangebracht in 1961. Hoofdrolspeler in het poppenspel is Floris V, die 
Gouda in 1272 stadsrechten verleende. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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GRAVE 
 

STFL 0071 
 

1990-02-06 
 

Hampoort 
 

 
 

De Hampoort dateert uit 1688 en staat in het vestingstadje Grave. De Hampoort is gebouwd in de stijl 
van het Hollands classicisme. Het gebouw heeft een overdekte doorgang met ribloze kruisgewelven. 
De doorgang heeft twee knikken. Door de knikken was het niet mogelijk om dwars door de poort te 
schieten. Het timpaan aan de landzijde omvat naast het jaartal 1688 de wapens van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden en van Koning-Stadhouder Willem III. Rond 1814 werd de poort gebruikt als 
bakkerij en als militair hospitaal. Het gebouw heeft geen poortfunctie meer. De doorgang is gesloten. 
In de vleugels van de Hampoort zijn het Graafs Museum en de gildekamer van het Cloveniersgilde 
gehuisvest. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

’s-GRAVENHAGE 
 

STFL 0072 
 

1988-01-20 
 

Mauritshuis 
 

 
 

Het Mauritshuis was oorspronkelijk een stadspaleis en is in Hollands classicistische bouwstijl tussen 
1633 en 1644 gebouwd door Jacob van Campen en Pieter Post. De opdrachtgever was graaf Johan 
Maurits van Nassau-Siegen. Het vierkante gebouw staat op een hoge sokkel. De gevel van het ge-
bouw heeft een kroonlijst gedragen door Ionische zuilen. De vorm van het dak en het gebruik van 
baksteen is typisch Hollands. Doordat het van natuursteen voorziene middengedeelte iets uitsteekt 
lijkt het gebouw op een Romeinse tempel. In 1704 werd het Mauritshuis door brand zwaar bescha-
digd. De herbouw werd voltooid in 1720. In het Mauritshuis is het Koninklijk Kabinet van schilderijen 
ondergebracht met schilderijen uit de Gouden Eeuw. Er hangen ook enkele topwerken uit de 18

de
 

eeuw. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuursteen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_tempel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brand_%28vuur%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/1720
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schilderkunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Eeuw_%28Nederland%29
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GRONINGEN 
 

STFL 0073 
 

1987-09-01 
 

Postkantoor Munnekeholm 

  
 

Het in neogotische stijl gebouwde postkantoor werd op 15 april 1909 voor het publiek geopend. Het 
gebouw was ontworpen door Rijksbouwmeester C.H. Peters. In 1937 werd het gebouw uitgebreid met 
een nieuwe vleugel. In de jaren ´90 werd bij een renovatie van de publiekshal prachtige ornamenten 
en bogen te voorschijn die weer in ere werden hersteld. De lichtkoepel werd eveneens hersteld. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

HAAKSBERGEN 
 

STFL 0074 
 

1988-05-14 
 

Oosterdorper Watermolen 
 

  
 

De Oostendorper watermolen dateert uit 1548 en is een dubbele watermolen. Op de rechteroever 
stond de korenmolen met twee raderen en op de linker oever de oliemolen met een rad. Deze combi-
natie maakt de molen uniek. Na diverse restauraties in de afgelopen eeuwen werd op 8 februari 1946 
de oliemolen door een watervloed weggespoeld en in 1950, door architect Jan Jans in de huidige 
staat herbouwd. Eigenaar is de gemeente Haaksbergen. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
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HAARLEM 
 

STFL 0075 
 

1986-11-26 
 

Grote of St. Bavokerk 

  
 

De hervormde Grote of St.Bavokerk is een laatgotische kruisbasiliek met slanke kruistoren gebouwd 
tussen 1370 en 1520. De Middenbeuk en het koor zijn gedekt door houten gewelven uit de 16de 
eeuw. Veel van het meubilair dateert van vóór de beeldenstorm: het koorhek (1509-1517), de koor-
banken (1512), later beschilderd met familiewapens, de koperen lezenaar met pelikaan (1499) door 
Jan Fierens uit Mechelen. De kerk werd voor het laatst gerestaureerd in de periode van 1980 tot 1985. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

HARDERWIJK 
 

STFL 0076 
 

1988-06-11 
 

Vischpoort 
 

  
 

Van de vijf stadspoorten in Harderwijk is alleen nog de Vischpoort overgebleven. Wanneer de poort is 
gebouwd is niet precies bekend maar het was aan het einde van de 14de eeuw. Toen heette de poort: 
de Laege Bruggepoort. In 1639 werd de Hooghe Bruggepoort voorzien van een licht voor de scheep-
vaart, de eerste vuurtoren. Op 11 november 1851 heeft de Vischpoort de functie van vuurtoren over-
genomen. Dat duurde tot 1947 omdat het licht overbodig werd. De poort en de stadsmuur met muur-
huisjes zijn in 1973 gerestaureerd. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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HARLINGEN 
 

STFL 0077 
 

1989-08-23 
 

Stadhuis 
 

 
 

Het stadhuis van Harlingen werd in 1730 door stadsbouwmeester Hendrik Jacobs Norel gebouwd in 
Lodewijk XIV-stijl. In 1756 werd het achter het gebouw gelegen, uit de 16

de
 stammend, deel vervan-

gen door een nieuwe vleugel. De eveneens uit die tijd aanwezige toren bleef gehandhaafd. Aan de 
voorzijde heeft de gevel een balkon en een verguld beeld van Michaël de drakendoder, de bescherm-
heilige van de stad Harlingen. Het beeld werd gemaakt door Gerbrandus van der Haven. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 

 
HATTEM 
 

STFL 0078    1986-11-12  Hattem 
 

Dijkpoort 

  
 

De Dijkpoort te Hattem is in de 14
de

 eeuw gebouwd. Buiten de poort stond een zogenoemde voorpoort 
bestaande uit twee torens. De hoofdpoort bestaat uit een doorgang met een tongewelf en daarboven 
twee verdiepingen. Bij de restauratie in 1909 werden de vier hoektorentjes op de poort opgetrokken. 
Een deel van de 14

de
 eeuwse stadsmuur is bewaard gebleven. 

 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentehuis
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hendrik_Norel&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_XIV-stijl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Micha%C3%ABl_%28aartsengel%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerbrandus_van_der_Haven
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HEEMSTEDE 
 

STFL 0079 
 

1989-06-15 
 

Raadhuis 
 

 
 

Het raadhuis van Heemstede is op 22 mei 1907 in gebruik genomen. Het gebouw is ontworpen door 
de architecten J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt, in samenwerking met J.Th.A. Etmans van de gemeente 
Heemstede. Voor het raadhuis werd een in eclectische stijl gebaseerd op de Hollandse renaissance 
opgetrokken. De met natuursteen versierde middenpartij trekt de meeste aandacht. In 1918 is het 
pand door J.Th.J. Cuypers aan de rechterzijde van een aanbouw voorzien. Deze vleugel werd in 1949 
vergroot. In 1972-1973 heeft architectenbureau Duintjer en Istha N.V. uit Amsterdam een nieuwe 
vleugel aangebouwd. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 

HEERDE 
 

STFL 0080 
 

1990-05-10 
 

Kasteel Vosbergen 
 

 
 

Op een kaart uit 1636 vervaardigd door Jacob van Geelkerken is de plaats van het kasteel voor het 
eerst aangegeven. Het kasteel bestond uit vier delen. Het eerste deel is, volgens de gevelsteen, ge-
bouwd in 1623. Maar waarschijnlijk is het veel ouder, omdat het huis volgens documenten, in 1507 in 
bezit was van Peter Doys. In 1628 heette het kasteel: Het Huys van Krijt. Het vierde deel van het kas-
teel is in 1672 toegevoegd. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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HEERENVEEN 
 

STFL 0081 
 

1986-11-21 
 

Gemeentehuis “Crackstate” 
 

  
 

Het statige huis is in 1648 als woonhuis gebouwd door Johannes Sytzes Crack. Hij liet het huis bou-
wen op de plaats waar zijn voorvader vermoedelijk in 1608 al een state bouwde: het eerste Cracksta-
te. In het nieuwe Crackstate zitten delen van de oude state verwerkt. Tot 1833 deed het dienst als 
woonhuis voor opeenvolgende geslachten van de familie Crack. In dat jaar kreeg de rijksoverheid het 
gebouw in handen. Sinds 1952 doet het dienst als gemeentehuis. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 

 
 
 
 
 

HEERHUGOWAARD 
 

STFL 0082 
 

1988-01-02 
 

Nederlands Hervormde Kerk 
 

  
 

De Nederlands Hervormde Kerk werd op 15 april 1871 gesticht. In 1916 werd besloten om een nieuwe 
kerk te laten bouwen. Deze kerk werd op 8 maart 1917 in gebruik genomen. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
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HEERLEN 
 

STFL 0083 
 

1987-11-30 
 

St. Pancratiuskerk 
 

 
 

Met de bouw van de St. Pancratiuskerk is al in de 10
de

 eeuw begonnen. Door de eeuwen heen is de 
kerk uitgebreid en verbouwd. de grootste verbouwing vond plaats tussen 1901 en 1903 onder leiding 
van architect Jos Cuypers. het koor uit 1863 werd afgebroken en daarvoor in de plaats kwam een 
toren en een nieuw koor in de neoromaanse stijl. Tijdens de oorlog werd het kerkgebouw beschadigd 
aan de noorder zijbeuk. Na herstel van de zijbeuk werd in 1961 nog een sacristie en een doopkapel 
bijgebouwd. Het orgel van de kerk werd in 1908 gebouwd door de Duitse orgelbouwer Stahlhuth. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 
 

HELLEVOETSLUIS 
 

STFL 0084 
 

1988-06-14 
 

Het Prinsenhuis 
 

 
 

Aan het einde van de 17
de

 eeuw werd het huis gebouwd. Het kreeg de naam Prinsenhuis omdat vol-
gens de overlevering Stadhouder Willem III er zou hebben gelogeerd tijdens de voorbereidingen van 
zijn overtocht naar Engeland in 1688. De juiste benaming is Landshuis. Hier verbleven vroeger verte-
genwoordigers van de Admiraliteit en bestuurders. Het gebouw werd rijkseigendom na de Franse 
Revolutie. In 1950 nam het gemeentebestuur van Hellevoetsluis in gebruik als stadhuis. In 1963 vond 
een grote restauratie plaats. In 1967 werd het Landshuis weer in gebruik genomen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 



 
48 

HELMOND 
 

STFL 0085    1987-11-12  Helmond 
 

Paal- of kubuswoningen 

  
 

De zogenoemde paal- of kubuswoningen in Helmond zijn ontworpen door architect Piet Blom. In 1979 
waren 21 paalwoningen gebouwd. In de kubuswoning van Blom bevinden zich drie woonlagen. De 
onderste woonlaag is het zogenoemde straathuis met de keuken en de woonkamer, tussenin het he-
melhuis met ruimte voor studeer- en slaapkamers, en bovenin de loofhut, een driezijdige piramide met 
plaats voor een serre, een balkon of een klein tuintje. In de zeshoekige kolom waarop de woning rust, 
bevinden zich de entree en het trappenhuis. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

HENDRIK-IDO-AMBACHT 
 

STFL 0086 
 

1990-05-16 
 

Nederlands Hervormde Kerk 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Serre_%28bouwwerk%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeshoek
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HENGELO  OV 
 

STFL 0087 
 

1987-05-19 
 

Toren van het Stadhuis 

  
 

De toren van het gemeentehuis in Hengelo (Overijssel) is in 1959 gebouwd en is 57 meter hoog. Het 
is een ontwerp van Johannes F. Berghoef. Het voormalige karakteristieke witte gemeentehuis moest 
plaats te maken voor een modern ontwerp. Daarbij werd de toren gebouwd die lijkt op die van Sienna 
en Florence. In de toren bevindt zich een carillon met 47 klokken. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

’s-HERTOGENBOSCH 
 

STFL 0088 
 

1986-11-12 
 

St. Janskathedraal 

  
 

De Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist zoals de kerk voluit heet, was het hoogtepunt van de 
Brabantse Gothiek. De opvallende dubbele luchtbogen zijn verder bij geen enkele kerk in Nederland 
te vinden en helemaal uniek zijn de 96 figuren die zich op die luchtbogen bevinden. Met de bouw werd 
in 1220 begonnen, oorspronkelijk in de Romaanse stijl. In 1366 werd de toenmalige parochiekerk ver-
heven tot kapittelkerk. In 1370 werd de kerk ingrijpend verbouwd en uitgebreid, nu in de Gotische stijl. 
In 1559 werd de kerk verheven tot kathedraal. De eretitel basiliek werd in 1929 toegekend. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Siena_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Florence_%28stad%29
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HILVERSUM 
 

STFL 0089 
 

1988-06-14 
 

Televisietoren 
 

 
 

De televisietoren in Hilversum werd in 1953 gebouwd en is 196 meter hoog. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

HOOFDDORP 
 

STFL 0090 
 

1987-01-23 
 

Gemaal Cruquis 

   
 

Bij Koninklijk Besluit werd door koning Willem I in 1837 een commissie ingesteld belast met het droog-
leggen van de Haarlemmermeer. Men besloot de droogmaking volledig met stoomkracht te verrichten. 
De daartoe benodigde machines werden in Engeland gekocht. Er werden ten behoeve van de droog-
making drie stoomgemalen gebouwd: Leeghwater bij de Kaag, Lynden bij Osdorp en Cruquius bij 
Heemstede. Op 1 juli 1852 viel de Haarlemmermeer droog. Het gemaal werd in 1933 definitief buiten 
gebruik gesteld. De sloop van de Cruquius werd op het nippertje voorkomen door de Stichting De 
Cruquius. Thans is in het gebouw een museum gevestigd waarbij de oorspronkelijke machines zijn te 
bezichtigen. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
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HOOGEVEEN 
 

STFL 0091 
 

1989-10-06 
 

Raadhuis 
 

 
 

Het Raadhuis van Hoogeveen is in 1940 gebouwd in de stijl van de Delftse School. Architect was C.J. 
Blaauw. Het is gebouwd in een met baksteen beklede constructie van gewapend beton. In de klokken-
toren hangt een carillon vervaardigd door de fa. A.H. van Bergen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 

HOOGEZAND 
 

STFL 0092 
 

1991-12-02 
 

Scheepsbouw 
 

 
 

De scheepsbouw te Hoogezand is gesitueerd langs het Winschoterdiep en bestaat vooral uit werven 
met zogenoemde dwarshellingen. De oudste scheepswerf is uit 1650 en bestaat nog steeds, thans als 
museum: de Historische scheepswerf Hoogezand. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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HOOGVLIET (Rotterdam, Zuid-Holland) 
 

STFL 0093 
 

1990-04-02 
 

Nederlands Hervormde Dorpskerk 
 

 
 

De Dorpskerk werd in 1660 in gebruik genomen. De opvallende toren van de kerk met groene spits is 
gebouwd in 1806. Het oorspronkelijke orgel was uit 1893 en vervaardigd door de Gebr. J. en G. van 
der Kleij. Sinds 1922 staat in de kerk een ander orgel. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

HOORN  NH 
 

STFL 0094 
 

1987-06-01 
 

Hoofdtoren 

  
 

De Hoofdtoren is een verdedigingstoren die behoorde bij de in 1508 begonnen omwalling van de 
stadgebouwd in 1532. In 1614 nam De Hoornse kamer van de Noordsche Compagnie nam in 1614 de 
Hoofdtoren in gebruik. De Compagnie werd in 1642 opgeheven. In 1651 is een verbouwing van de 
voorgevel uitgevoerd, waarbij de topgevel is veranderd van trapgevel in tuitgevel. De Hoofdtoren heeft 
de vorm van een rondeel (halfrond). De gevel aan de voorzijde of landzijde van de toren is vlak en 
bestaat uit baksteen. De gevel aan de zeezijde is halfrond en bestaat voor twee derde deel uit witte 
kalksteen en voor een derde deel uit baksteen. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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HUIZEN 
 

STFL 0095 
 

1989-12-01 
 

Dienstencentrum De Brassershoeve 
 

 
 

De grote boerderij aan de Waterstraat te Huizen is omstreeks 1850 gebouwd. Meer dan honderd jaar 
heeft hier de familie Brasser gewoond en gewerkt. Vandaar dat de boerderij De Brassershoeve heet. 
In 1976 is de boerderij door de Provincie Noord-Holland, ten behoeve van het ouderenwerk, aange-
kocht en in het bezit gesteld van het toenmalige bestuur van de Stichting Lokaal Ouderenwerk.  
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 

HULST 
 

STFL 0096 
 

1988-10-08 
 

St. Willibrordusbasiliek 
 

 
 

In de eerste helft van de 15
de

 eeuw werd de Romaanse kerk uit 1200 vervangen door een kerk in goti-
sche stijl, de Brabantse gotiek. Vanaf 1462 werd de kerk verbouwd onder toezicht van bouwmeester 
Everaert Spoorwater. Tijdens de verbouwingswerken brak brand uit en werden de toren en het schip 
geheel in de as gelegd, evenals het nieuw gebouwde koor. Vanwege het overlijden van Spoorwater 
werd pas in mei 1481 het werk aan de kerk hervat. De Antwerpse architect Herman de Waeghemae-
kere hield hierop toezicht. Voor de bouw van het hoofdportaal van 1482 tot 1484 maakte hij gebruik 
van de diensten van Matthijs II Keldermans. De bouw van de kerk werd afgerond door diens achter-
neef Laurens II Keldermans. De kerk werd opgeleverd in 1535. Paus Pius XI heeft de kerk in 1935 tot 
basiliek verheven. De torenspits is een betonnen constructie uit 1957. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/15e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gotische_stijl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gotische_stijl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brabantse_gotiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/1462
http://nl.wikipedia.org/wiki/Everaert_Spoorwater
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_%28kerk%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Priesterkoor
http://nl.wikipedia.org/wiki/1481
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Herman_de_Waeghemaekere&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Herman_de_Waeghemaekere&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaal_%28gebouw%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Matthijs_II_Keldermans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Laurens_II_Keldermans
http://nl.wikipedia.org/wiki/1535
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beton
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IJMUIDEN 
 

STFL 0097 
 

1987-03-10 
 

Vuurtoren “De Binnentoren” 
 

   
 

Bij de opening van het Noordzeekanaal in 1876 bevonden zich twee kleine lichten op de strekdam aan 
beide zijden van het kanaal. Maar deze lichten bleken onvoldoende veiligheid te bieden. Daarom werd 
de opdracht verstrekt twee vuurtorens te plaatsen. Het Hoge Licht, ook wel Binnentoren genoemd, en 
het Lage Licht of Buitentoren. Net als het Lage Licht kreeg het Hoge Licht een vast licht. In 1909 wer-
den de vaste lichten vervangen door draaiende lichten. Het Lage Licht was drie verdiepingen lager 
dan het Hoge Licht. Het Hoge Licht geeft iedere vijf seconden een lichtflits die bij goed zicht 46 kilome-
ter ver te zien is. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
 
 

JOURE 
 

STFL 0098 
 

1988-09-22 
 

Oude Toren 
 

 
 

In het einde van de 16
de

 eeuw werd in Joure een kleine kerk gebouwd. In 1628 volgde de bouw van 
de huidige Jouster toren, die nu eigendom is van de Gemeente Joure. Op de eerste verdieping van 
deze toren werd een kleine zaal ingericht, die nu nog te bezichtigen is. In deze zaal kwam toentertijd 
wekelijks het gerecht van de gemeente Haskerland bijeen. Op de begane grond bevindt zich het ca-
chot, waar één persoon gevangen gezet kon worden. In de toren is in 1953 een carillon aangebracht, 
een geschenk van Douwe Egberts bij het 200 jarig bestaan. Verder hangt er het Jouster Merke klokje 
dat op de 4

de
 donderdag in september in de vroege ochtend de Jouster Merke inluidt. 

 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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KAATSHEUVEL 
 

STFL 0099 
 

1989-09-05 
 

Gemeentehuis 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 

KAMPEN 
 

STFL 0100 
 

1989-07-13 
 

Koornmarktspoort 
 

 
 

De Koornmarktspoort is te vinden aan de IJsselkade, tegenover de Sint Nicolaaskerk. De poort is 
gebouwd in de tweede helft van de veertiende eeuw. Oorspronkelijk was het een rechthoekige toren 
met twee verdiepingen boven de doorgang. Eind veertiende eeuw is de poort uitgebreid met twee 
grote torens aan de voorzijde. De ruimten boven de poortingang werden onder andere gebruikt als 
gevangenis en als huisvesting voor de soldaten. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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KATWIJK ZH 
 

STFL 0101 
 

1987-08-15 
 

Oude of Andreaskerk 

  
 

De Oude of Andreaskerk werd omstreeks 1640 gebouwd. De klok is uit 1594. De kerk had een spitse 
toren. Tijdens de storm op 29 november 1836 werd de spits beschadigd en werd afgebroken. De Ou-
de Kerk werd in 1890 verkocht. Tot 1921 heeft het gebouw dienst gedaan als opslagplaats voor 
scheepsbenodigdheden en zout. De kerk werd verbouwd opnieuw als kerk in gebruik genomen. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog moesten de kerk en de huizen langs de boulevard afgebroken worden. 
Maar dat is niet gebeurd. Alleen de toren werd tot dakhoogte afgebroken. In 1952 werd de kerk en 
toren gerestaureerd. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 

KERKRADE 
 

STFL 0102 
 

1989-05-05 
 

Abdij Kloosterrade te Rolduc 
 

  
 

De abdij werd gesticht door een priester uit Doornik, Ailbertus van Antoing, in het jaar 1104. De abdij 
heeft in de negen eeuwen van haar bestaan zowel op religieus als op profaan en bestuurlijk gebied 
grote betekenis gehad. Vanuit deze abdij zijn enkele kloosters gesticht. Vanaf de late vijftiende eeuw 
hebben de abten belangrijke posities bekleed in ondermeer de Staten van Limburg en de Landen van 
Overmaas. In 1796 werd de abdij op bevel van de Franse bezetters opgeheven. 
 

Het filatelieloket stempel is na de buitengebruikstelling niet teruggezonden naar het Museum voor 
Communicatie; in particulier bezit en thans nog sporadisch in gebruik voor bijzondere gelegenheden. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1640
http://nl.wikipedia.org/wiki/29_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/1836
http://nl.wikipedia.org/wiki/1890
http://nl.wikipedia.org/wiki/1921
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
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KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 
 

STFL 0103 
 

1989-10-16 
 

Algerabrug 

   
 
Het rubber stempel van 1989 
 

  
 

Rubberen stempels met daarin de datum van de eerste dag van gebruik werden vooral vervaardigd 
om de soms grote hoeveelheden aangeboden poststukken op een snelle manier te kunnen stempe-
len. Het stempelen met een rubber stempel gaat aanzienlijk gemakkelijker dan met een stalen stem-
pel. Echter, een rubber stempel is gevoeliger voor beschadiging. Zie de ontbrekende punten in de 
cirkel (omranding) van het stempel. 
 

© 2001 Foto: Kees Verhulst, ’s-Gravenhage. 
 
Algerabrug te Krimpen aan den IJssel 
 

De Algerabrug, onderdeel van de Stormvloedkering, werd gebouwd in 1958 en is de vaste oeverver-
binding over de Hollandsche IJssel. De brug bestaat uit twee delen, een basculebrug boven de schut-
sluis en een vaste, stalen brug boven de rivier. De brug is 120 meter lang en 20 meter breed. De brug 
is genoemd naar de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat, Mr. J. Algera. De twee heftorens 
dragen een beweegbare schuif die bij hoog water kan worden neergelaten. Verderop ligt nog zo’n 
schuif met twee torens, zodat het geheel een dubbele stormvloedkering vormt. De tweede schuif werd 
in 1976 geplaatst. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. Bij de terugontvangst in het Museum voor Communicatie van het stalen stempel werd 
ook een stempel van kunststof (rubber) aangetroffen met daarin de datum van uitgifte (16.X.89 –09). 
Dit rubberen stempel werd eveneens in de stempelcollectie van het Museum voor Communicatie op-
genomen. 
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KROMMENIE 
 

STFL 0104 
 

1986-11-20 
 

Gemeentehuis met de Hervormde Kerk 
 

  
 

Krommenie is geen zelfstandige gemeente meer. Nu maakt de plaats deel uit van de gemeente Zaan-
stad. Het voormalige Raadhuis van Krommenie doet sinds 1973 dienst als hulpsecretarie en verder 
zijn de afdeling Burgerzaken en de Wijkpolitie erin gevestigd. De Nederlands Hervormde kerk dateert 
van 1638 wat blijkt uit de eerste steen die in dit jaar is gelegd door Jan Alewijnsz. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 

LEEUWARDEN 
 

STFL 0105 
 

1986-11-21 
 

De Oldehove 

  
 

Het silhouet van Leeuwarden wordt bepaald door De Oldehove, een stompe kerktoren. De naam Ol-
dehove behoorde oorspronkelijk echter niet bij de toren. Het was de naam van de terp waarop men 
omstreeks 1100 een kerk bouwde. In 1529 werd met de bouw van de Oldenhove toren begonnen. 
Bouwmeester was Jacob van Aken. De toren ging tijdens de bouw verzakken en overhellen. Dat pro-
beerde men te herstellen door verder te bouwen ‘in lood’ zoals dat heette. Vandaar dat de toren krom 
lijkt te zijn. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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LEIDEN 
 

STFL 0106 
 

1987-08-01 
 

Stadhuis 

  
 

Het stadhuis ligt aan de brede straat (Breestraat) is het stadhuis het middelpunt van de Sleutelstad. 
Met gebouw heeft een renaissancistische voorgevel en een enorme klokkentoren die al ver buiten de 
stad te zien is. De gevel dateert van 1574 en werd ontworpen door de Haarlemse bouwmeester Lie-
ven de Key. Tijdens de brand in februari 1929 bleef alleen deze voorgevel overeind. Na de brand be-
gon men aan de wederopbouw van het Leidse stadhuis waarbij de voorgevel bij bewaard bleef. Het 
nieuwe Stadhuis van Leiden is opgetrokken uit gewapend beton en bekleed met baksteen waardoor 
het authentiek aandoet. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 

LELYSTAD 
 

STFL 0107 
 

1987-10-02 
 

Stadhuis 
 

 
 

De eerste bewoners kwamen op 28 september 1967 en op 1 januari 1980 werd Lelystad een gemeen-
te met als burgemeester Hans Gruijters. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 

http://leiden-info.com/bezienswaardigheden/breestraat/
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LEMMER 
 

STFL 0108 
 

1988-08-09 
 

Lemster Sluis 
 

 
 

De schutsluis te Lemmer werd aangelegd tussen 1884 en 1887. De sluis diende als zeesluis tot 1932 
toen de bouw van de Afsluitdijk gereed was gekomen. De sluis werd minder belangrijk voor de 
scheepvaart door het nieuwe Prinses Margrietkanaal met de in 1951 gebouwde Prinses Margrietsluis. 
De schutsluis is een rijksmonument en vanaf 1959 eigendom van de gemeente. Op de sluishoofden 
staan twee kleine gebouwen. Een woning voor de sluisknecht en een Rijks getijmeter waarin het peil 
van het IJsselmeer nog altijd wordt gemeten. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

LICHTENVOORDE 
 

STFL 0109 
 

1989-10-13 
 

N.H. Kerk 
 

 
 

In de Johanneskerk en op het kerkhof werden de doden uit de toenmalige heerlijkheid Lichtenvoorde 
begraven. Een dodenregister van de Johanneskerk is bewaard gebleven van 1697 tot 1828. De kerk 
werd in 1648 gebouwd na langdurige voorbereidingen en geldinzamelingen door het hele land. Zo 
werd er onder de legers van Prins Frederik Hendrik die in 1627 voor Grol lagen al gecollecteerd. Fre-
derik Hendrik schonk zelf 63 ritsen dakleien.Bij de bouw werd gebruik gemaakt werd van delen van de 
oude hofkapel uit 1496 die op dezelfde plek gestaan heeft. Het interieur is grotendeels van 1936 
evenals de gebrandschilderde ramen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1887
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afsluitdijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepvaart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prinses_Margrietkanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prinses_Margrietsluis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
http://nl.wikipedia.org/wiki/Peil
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselmeer
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LISSE 
 

STFL 0110 
 

1991-04-02 
 

’t Huys Dever 

  
 

't Huys Dever te Lisse is een donjon gebouwd in de 14
de

 eeuw. In 1580 en tussen 1630 en 1634 zijn 
delen aangebouwd, waardoor een landhuis ontstond. Dit landhuis werd bewoond tot ongeveer 1750. 
De eerste aanbouw stortte in 1848 in vanwege leegstand. Daarna verdwenen binnen tien jaar de  
aanbouwen uit de 16

de
 en 17

de
 eeuw, waardoor de donjon weer vrij kwam te staan. In 1862 is het dak 

van de donjon ingestort. Een restauratie vond plaats tussen 1973 en 1978 waarna het gebouw werd 
geopend voor het publiek. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 
 
 
 

LOCHEM 
 

STFL 0111 
 
1990-08-04 
 

Het oude Gemeentehuis 
 

 
 

Het stadhuis in Lochem werd gebouwd in 1634 en is thans een rijksmonument. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lisse
http://nl.wikipedia.org/wiki/Donjon
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MAASSLUIS 
 

STFL 0112 
 

1987-10-03 
 

S.S. Furie 

  
 

De sleepboot Furie is in 1916 gebouwd op de werf van G & H Bodewes te Martenshoek in Groningen. 
In 1918 werd de sleper verkocht aan een houtbedrijf in Zweden waar ze als Holmes III tot 1969 hout-
vlotten heeft gesleept op de Oostzee. De AVRO kocht het schip in 1976 om dienst te doen in de TV-
serie Hollands Glorie, waar ze eerst de naam kreeg van Jan van gent en later als Furie. Na de opna-
men werd het schip in februari 1978 verkocht aan de Stichting Hollands Glorie en heeft als thuishaven 
Maassluis, waar ze afgemeerd ligt aan de Stadhuiskade als museumschip. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

MAASTRICHT 
 

STFL 0113 
 

1987-09-17 
 

De Helpoort 

  
 

De Helpoort is onderdeel van de eerste stadsmuur. De muur en poort werden gebouwd nadat Hendrik 
I, Hertog van Brabant, in april 1229 daarvoor zijn toestemming had gegeven. Het is de enige stads-
poort die in Maastricht nog aanwezig is en ook de oudste stadspoort van Nederland. De poort is twee 
eeuwen lang als verdedigingswerk in gebruik geweest. Ze verloor deze functie toen de Nieuwstad, het 
gebied ten zuiden van de poort, in de tweede helft van de 15

de
 eeuw werd omwald. Thans is het een 

bezoekerscentrum. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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MEDEMBLIK 
 

STFL 0114 
 

1989-06-06 
 

Kasteel Radboud 
 

 
 

Graaf Floris V van Holland liet de burcht Radboud bouwen op een goed verdedigbare plek, die aan 
drie kanten was omringd door de Zuiderzee. Floris bouwde de burcht als belangrijk deel van een serie 
burchten om de Westfriezen in bedwang te houden. Het is enige kasteel van de verdedigingswerken 
dat nog bewaard is gebleven. In 1889 werd het kasteel gerestaureerd door J. van Lokhorst en P.H.J. 
Cuypers.  Dit betekende de redding van het bijna 600-jarig kasteel. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

MEPPEL 
 

STFL 0115 
 

1990-11-02 
 

Meppeler Toren 
 

  
 

Het uiterlijk van de Hervormde Kerk in Meppel wordt geheel beheerst door de enorme 15de eeuwse 
toren. Het is een van de meest monumentale torens in Drenthe. De Meppeler toren is uitgevoerd met 
langgerekte spitsboognissen. De middelste nis is breder dan de zijnissen. Verder heeft de toren een 
geprofileerde natuurstenen ingangspoort die is versierd met natuurstenen hoek- en kantblokken. De 
toren werd o.a. in 1540 en 1718 gerestaureerd. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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MIDDELBURG 
 

STFL 0116 
 

1988-11-04 
 

Stadhuis 
 

 
 

Het stadhuis van Middelburg is een van de mooiste voorbeelden van de Vlaamse laatgotiek. De eer-
ste steen van dit laat-gotische gebouw werd gelegd in 1452. In 1940 werd het zwaar beschadigd, 
maar is weer in zijn oude staat hersteld. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 
 
 
 

MIDDELHARNIS 
 

STFL 0117 
 

1989-04-06 
 

Gemeentehuis 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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NAALDWIJK 
 

STFL 0118 
 

1987-02-16 
 

Raadhuis 

  
 

In 1562 schonk Willem Korsszoon de grond voor de bouw van een 'gemeen-raet of dynghuys'. Het 
raadhuis werd in 1632 voor de eerste keer gerestaureerd. Omstreeks 1755 kwam de ingang aan de 
zijkant van het gebouw in de Herenstraat. Tijdens een restauratie in 1934 werden op de Hollandse 
renaissancegevel de familiewapens aangebracht van de heren van Naaldwijk: Frederik Hendrik en 
Willem lll. Boven deze ingang bevindt zich een gevelsteen met Vrouwe Justitia. Deze steen herinnert 
aan de tijd dat in het raadhuis recht werd gesproken. Het pand wordt niet meer als raadhuis gebruikt. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

NIEUWEGEIN 
 

STFL 0119 
 

1988-10-12 
 

Kasteel Oudegein 
 

 
 

Ridderhofstad Oudegein is één van de oudste kastelen van Jutphaas en van de gehele Nedersticht 
van Utrecht. De geschiedenis voert terug tot in de twaalfde eeuw toen op deze plek een toren werd 
gebouwd om het handelsverkeer van de stad Utrecht en de bisschop te beschermen tegen vijandelijke 
aanvallen. Bovendien werd er tol geheven. Het landgoed, dat vroeger uitstrekte van Hoogzandveld tot 
Jutphaas, is sinds 1773 in bezit van de familie de Geer. In 1973 werd een belangrijk deel van de lan-
derijen verkocht aan de toen nieuw gevormde gemeente Nieuwegein. Het deel rond het kasteel bleef 
echter in het bezit van de familie. Om het kasteel en landgoed voor de toekomst te bewaren werd in 
1985 de Stichting Oudegein opgericht. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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NIJKERK 
 

STFL 0120 
 

1988-08-16 
 

Stoomgemaal Hertog Reijnout 
 

  
 

In het stempel is opgenomen een afbeelding van het stoomgemaal Hertog Reijnout in Nijkerk. Dit 
stoomgemaal is van 1883 tot 1983 in bedrijf geweest om overtollig water uit de polder Arkemheen te 
malen. Daarna werd haar functie overgenomen door een elektrisch gemaal. In 1985 werd het stoom-
gemaal gerestaureerd zodat dit historische monument behouden blijft voor de toekomst in volledig 
werkende toestand. Het stoomgemaal Hertog Reijnout is het enige nog werkende gemaal met buiten-
schepraderen. In de oude kolenloods van het gemaal is het bezoekerscentrum Arkemheen gevestigd. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
 

NIJMEGEN 
 

STFL 0121 
 

1988-03-19 
 

Grote of St. Stevenskerk 
 

 
 

Met de bouw van de kerk werd omstreeks het midden van de 13e eeuw begonnen. In 1273 werd de 
kerk gewijd door Albertus Magnus, de wijbisschop van Keulen. Van deze romaans-gotische kerk res-
teren de onderbouw van de toren en de meest westelijke traveeën van het schip. 
Grootscheepse nieuwbouw vond plaats in de loop van de 15e eeuw, onder meer het koor en de 
straalkapellen. In de 16e eeuw bouwde men aan het transept en een klein deel van het schip. Na circa 
1560 stokte de bouw, waardoor de kerk onvoltooid bleef. De toren kreeg in de 15e eeuw een nieuwe 
klokkenverdieping. De huidige bekroning is uitwendig een nauwkeurige kopie van die uit 1604. De 
toren werd namelijk zeer zwaar beschadigd in 1944 tijdens het bombardement van Nijmegen. Evenals 
de toren liep ook de kerk belangrijke schade op tijdens dit bombardement. De kerk is na de Tweede 
Wereldoorlog grondig gerestaureerd.  
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://www.heiligen.net/nov/frm1511.htm
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NIJVERDAL 
 

STFL 0122 
 

1989-09-27 
 

De Smidse 
 

 
 

Nijverdal – Koninklijke Ten Cate wil niet dat de bedrijfsgebouwen aan de Grotestraat en het Hoge 
Dijkje te Nijverdal worden aangemerkt als monumenten. Dit is volgens Ten Cate niet reëel, omdat 
delen van de fabriekspanden nog niet ouder dan vijftig jaar is en bovendien in de loop der jaren aan-
merkelijk verbouwd. Het concern wil de handen vrij houden om met de gebouwen te doen wat men 
nodig acht. Het gaat om de fabriekshallen, die uit 1852, 1863 en 1927 stammen en het in 1913 ge-
bouwde kantoor en het voormalige ketelhuis De Smidse. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 
 

NOORDWIJK Zh 
 

STFL 0123 
 

1990-04-02 
 

Postkantoor 
 

 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
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NUNSPEET 
 

STFL 0124 
 

1987-04-07 
 

Twee herten 

   
 

Nunspeet ligt op het noordwestelijke deel van de Veluwe op de grens van het Veluwemassief en het 
Veluwemeer. Door zijn ligging in een bosrijke omgeving is Nunspeet vooral in de zomer in trek bij toe-
risten en natuurliefhebbers. Rond Nunspeet zijn veel wandel- en fietsroutes uitgezet. Als beginpunt 
hiervoor is het Veluwetransferium nabij station Nunspeet aangelegd, met onder meer een bezoekers-
centrum van Staatsbosbeheer. Met wat geluk en geduld is het mogelijk herten te zien op open plekken 
in het bos. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
 
 

OISTERWIJK 
 

STFL 0125 
 

1989-10-26 
 

Parochiekerk H. Petrus Banden 
 

 
 

De Sint-Petruskerk werd door Pierre Cuypers ontworpen in de neogotische stijl. De kerk, een zoge-
noemde kruisbasiliek, werd in 1897 ingewijd. De kerk is 50 meter lang en 38 meter breed. Het ontwerp 
van de kerk was gebaseerd op de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Trier, een van de oudste gotische kerk-
gebouwen in Duitsland. De kerk wordt bekroond door een zware vieringtoren met vier zijspitsjes die 
rusten op vier zware natuurstenen zuilen die zich in het midden van de kerk bevinden. De toren is 67,5 
meter hoog en bevat een carillon met 42 klokjes. In oktober 1944 werd de toren door oorlogsgeweld 
beschadigd maar in de jaren daarna hersteld. In 1970 werd de kerk gerestaureerd en in 1973 op de 
Rijksmonumentenlijst geplaatst. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Nunspeet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zandenbos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zandenbos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Cuypers
http://nl.wikipedia.org/wiki/1897
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouwekerk_%28Trier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trier
http://nl.wikipedia.org/wiki/1944
http://nl.wikipedia.org/wiki/1970
http://nl.wikipedia.org/wiki/1973
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OLDENZAAL 
 

STFL 0126 
 

1987-10-10 
 

Plechelmusbasiliek 
 

 
 

De kerk, gebouwd rond 1150 in romaanse stijl, is gewijd aan de heilige Plechelmus, een Ierse monnik 
uit de 8e eeuw. Van deze kerk resteren middenschip, noordelijke beuk, het noordelijke transept en 
een koortravee. De kerk werd gebouwd van Bentheimer zandsteen en vertoont Westfaalse en Saksi-
sche invloeden. De huidige toren met een westelijk koor werden onder Bisschop Otto II van Lippe 
opgetrokken, waarvan de vierde geleding rond 1250 werd voltooid. De toren wordt vanwege de vroeg 
gotische versieringen wel tot de romanogotiek gerekend. Rond 1500 werd de vijfde torengeleding 
gebouwd. Tussen 1481 en 1500 werden het koor en zuidelijke beuk in gotische stijl vervangen. In 
1950 werd de kerk door Paus Pius XII tot basiliek verheven. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 

OMMEN 
 

STFL 0127 
 

1989-07-13 
 

Toren van de Hervormde Kerk 
 

 
 

De Brigittakerk te Ommen is laatgotisch kerkgebouw. De kerk is gebouwd in 1150 en heeft een grote 
brand in 1330 overleefd. Bij een brand in 1624 is de kerk en toren op een deel van de muren na ge-
heel verwoest. De toren is daarna herbouwd. De huidige toren is in 1857 opgetrokken. Bij de restaura-
tie in 1969 is het uurwerk in de toren vervangen door een elektrisch uurwerk. Tot 1969 moest het oude 
uurwerk dagelijks worden opgewonden door de daarvoor door de gemeente Ommen aangestelde 
stadsuurwerkmaker. Deze moest daarvoor de klokkentoren aan de binnenzijde via een aantal ladders 
beklimmen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Plechelmus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ierland_%28eiland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monnik
http://nl.wikipedia.org/wiki/8e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_%28bouwkunst%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transept
http://nl.wikipedia.org/wiki/Travee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bentheimer_zandsteen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Westfalen_%28streek%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek#Vroeggotiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gotiek#Vroeggotiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romanogotiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/1950
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Pius_XII
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek
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OOSTBURG 
 

STFL 0128 
 

1987-03-20 
 

Streekmuseum ´Het Bolwerk´ IJzendijke 
 

  
 

Het museum ´Het Bolwerk´ is gevestigd in het voormalige stadhuis van IJzendijke. Museum ´Het Bol-
werk´ toont hoe de bewoners van de streek zich in de loop der eeuwen verdedigden tegen vijandige 
aanvallen. De geschiedenis begint in de eerste eeuwen van onze jaartelling toen de Romeinen rond 
Aardenburg een castellum bouwden om zich tegen zeerovers te beschermen. Halverwege de negen-
de eeuw kwamen de Vikingen op rooftocht. Ter verdediging legde de bevolking toen zogenoemde 
ringburgwallen aan. Oostburg is hier een goed voorbeeld van. Rond 1100 verrezen de eerste motte-
kastelen, vestingwerken in aarde en hout. In de Middeleeuwen werden ter verdediging stenen burch-
ten of kastelen gebouwd in onder andere Cadzand, Coxijde, Groede, Heille, Oostburg, Sluis en Zuid-
zande. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

OOSTERBEEK 
 

STFL 0129 
 

1986-11024 
 

Airborne-museum “Hartenstein” 
 

  
 

In Huize Hartenstein, het voormalige hoofdkwartier van Generaal-Majoor Roy Urquhart, commandant 
van de 1st Britste Luchtlandings Divisie, is sinds 1978 het Airborne Museum gevestigd. Dit museum 
geeft aan de hand van een unieke collectie voorwerpen en documenten een beeld van de geschiede-
nis van de Slag om Arnhem tijdens de septemberdagen van 1944. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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OOSTERHOUT 
 

STFL 0130 
 

1988-03-25 
 

Huize Limburg 
 

 
 

Huize Limburg is vermoedelijk aan het begin van de vijftiende eeuw gebouwd. Het slotje heeft helaas 
door verbouwingen en modernisering een groot deel van zijn oorspronkelijke karakter verloren. Toch 
zijn er nog vele bewijzen van aristocratische herkomst. De grachten, de omvang, de beide hoektorens 
en het restant van een derde hoektoren, zijn situering en de beplanting rondom. Het gebouw is van 
1938 tot 1980 eigendom van de gemeente Oosterhout geweest. Het functioneerde in die jaren als 
stadhuis. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

OOSTERWOLDE 
 

STFL 0131 
 

1991-06-11 
 

Klokkenstoel 
 

 
 

De Hervormde Kerk te Oosterwolde werd in 1735 herbouwd als zaalkerk. Daarbij is een dubbele klok-
kenstoel geplaatst met een schilddak. de klokkenstoel is vervaardigd van eikenhout met een fundering 
van acht zwerfkeien. Twee klokken zijn in de klokkenstoel aangebracht. De grote klok is uit 1492 en 
hergoten in 1936 door Van Bergen in Midwolda. De kleine klok is uit 1948. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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OSS 
 

STFL 0132 
 

1989-03-14 
 

Standbeeld Oss 
 

 
 

De Os van Oss is een in 1979 door Wilna Haffmans uit Cuijk gemaakt beeldje. In het voorjaar van 
1980 werd het geplaatst op het pleintje voor het gemeentehuis. De Os is een geschenk van Bouw-
bedrijf Van der Pas bij het 50-jarig bestaan van het bedrijf. Tussen 1973 en 1974 is het nieuwe ge-
meentehuis door Van der Pas gebouwd. Het beeldje is in brons gegoten. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 

OUD-BEIJERLAND 
 

STFL 0133 
 

1989-03-07 

Stadhuis 
 

 
 

Raadhuis uit 1622. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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PAPENDRECHT 
 

STFL 0134 
 

1988-09-24 
 

Erwtenpeller of Erte Peller 
 

  
 

Om wat bij te verdienen verbouwden en pelden de inwoners van Papendrecht erwten die zij verkoch-
ten aan Dordrecht. Bijnaam voor de Papendrechters is daarom nog steeds: erwtenpellers. Het beeld 
van de Erwtenpeller of Erte Peller in het stempel verwijst hiernaar. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 

PURMEREND 
 

STFL 0135 
 

1989-05-16 
 

Linda 1 
 

  
 

De koe Linda 1 staat symbool voor de veemarkt in Purmerend. Deze markt bestaat al sinds de 16
de

 
eeuw. Op de markt worden naast koeien ook schapen verhandeld. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
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PUTTEN 
 

STFL 0136 
 

1991-10-09 
 

Puttens vrouwtje 
 

 
 

De afbeelding toont een oude volksdracht, de dracht met het schootjak en de lange muts gedragen 
door een jonge vrouw, een laatste mode die nog door een handje vol vrouwen gedragen wordt. Verder 
bestaan volksdrachten die gedragen werden in tijden van rouw, als men op visite ging of aan het werk 
was. De waterput is symbolisch voor de plaatsnaam ´Putten´. Een andere betekenis voor het ´Puttens 
vrouwtje´ is de volgende: Een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de razzia is op 
1 oktober 1949 door koningin Juliana onthuld. Het monument bestaat uit een herdenkingshof, ontwor-
pen door Prof. Bijhouwer en een zandstenen beeld van Mari Andriessen (de "treurende weduwe", in 
de volksmond "Het vrouwtje van Putten" genoemd). Het verbeeldt een rouwende vrouw in kleder-
dracht met een zakdoek in haar hand. Ze kijkt in de richting van de Oude Kerk, van waaruit de man-
nen werden weggevoerd. Zes mannen en een jonge vrouw werden doodgeschoten. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

RAALTE 
 

STFL 0137 
 

1988-02-06 
 

H. Kruisverheffingskerk 

  
 

Van de door architect Tepe ontworpen kerk met de naam H. Kruisverheffing werd op 10 maart 1891 
de eerste steen gelegd. De kerk is gebouwd als driebeukige hallenkerk in de neogotische stijl. De kerk 
werd ingewijd in 1892 en kreeg al snel de bijnaam de ´Kathedraal van Salland´. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/1949
http://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mari_Andriessen
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RENKUM 
 

STFL 0138 
 

1987-10-07 
 

Gemeentewapen 
 

 
 

Het wapen van de gemeente Renkum is op 1 mei 1923 vastgesteld na de samenvoeging van de ge-
meenten Renkum en Doorwerth. Het wapen, opgedeeld in vier kwartieren, heeft de volgende beteke-
nis. Eerste kwartier (links boven). In keel (rood) staat een steigerend zilveren paard. Deze verbeeldt 
het ros van de Saksen, die vroeger in deze streek woonden. Tweede kwartier (rechts boven). In azuur 
(blauw) een gekroonde dubbelstaartige leeuw van goud, tong en nagels in keel (rood). Dit geeft aan 
dat de Gelderse hertogen hier vroeger bezittingen hadden. Derde kwartier (links onder). In azuur 
(blauw) een dwarsbalk en zes liggende gouden blokjes. Dit was het wapen van de voormalige heer-
lijkheid Doorwerth. Vierde kwartier (rechts onder). In goud een schuine balk van keel (rood). Dit was 
het wapen van de heren Van Baer, die tijdens de Middeleeuwen in Oosterbeek uitgestrekte bezittin-
gen hadden. Het schild wordt gedekt door een kroon. Deze geeft aan dat Renkum de zetel van een 
gravengeslacht was. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

RIDDERKERK 
 

STFL 0139 
 

1987-06-06 
 

Centrumkerk 

  
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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RIJSSEN 
 

STFL 0140 
 

1989-06-15 
 

Pelmolen 
 

 
 

De molen werd in 1752 gebouwd in opdracht van Jan ter Horst en staat aan de oever van het riviertje 
de Regge. In de achtkantige stellingmolen werd vanaf de oprichting tot aan zijn verval aan het begin 
van de 20e eeuw, olie geslagen uit oliehoudende zaden en gerst gepeld tot gort. Zijn bloeitijd beleefde 
de molen de 19

de
 eeuw toen hij uitgroeide tot een van de belangrijkste industriemolens van Twente en 

een knooppunt vormde van land- en waterwegen. In 1973 werd de molen door de familie Ter Horst, 
welke tot dan de pelmolen nog steeds in eigendom had, overgedragen aan Stichting Pelmolen Ter 
Horst. Er werd begonnen met een ambitieus restauratieprogramma resulterend in oplevering in 1975 
van een van de mooist gerestaureerde molens van Nederland. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

RIJSWIJK Zh 
 

STFL 0141 
 

1987-06-16 
 

Gemeentehuis 

  
 

Het gemeentehuis van Rijswijk aan de Generaal Spoorlaan is gebouwd in 1967 naar een ontwerp van 
de Eindhovense architect J.C. van Buijtenen. In deze periode was Rijswijk één van de snelst groeien-
de gemeenten van Nederland en het oude gemeentehuis aan Laan Hofrust voldeed niet meer. In het 
gemeentehuis zijn waardevolle bouwmaterialen verwerkt. Zo is het gebouw volledig met natuursteen 
bekleed (onder meer iragna, soladino, lido, arabescato, serpentino en travertijn). Het gebouw meet 64 
bij 32 meter en is 17,75 meter hoog. De klokkentoren met 47 klokken is 63,5 meter hoog. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijswijk_%28Zuid-Holland%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=J.C._van_Buijtenen&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijswijk_%28Zuid-Holland%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Iragma_%28natuursteen%29&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Soladino&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lido
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabescato
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serpentino&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Travertijn
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RODEN 
 

STFL 0142 
 

1987-10-29 
 

N.H. Kerk Winsinghof 
 

 
 

De éénbeukige Romaanse dorpskerk was oorspronkelijk uit de 13
de

 eeuw. In de gotische periode 
werd de kerk uitgebreid met een vroeg 15

de
 eeuwse koor. Daarna kwamen de zijbeuken met halve 

tongewelven. Na de Reformatie verkeerde de kerk in een desolate toestand. Omstreeks 1636 werd de 
kerk hersteld. De kerk heeft een mooi interieur, onder andere een preekstoel uit 1717 en een 18

de
 

eeuwse herenbank in het koor. In de jaren 1931 en 1932 werd kerk gerestaureerd. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 

ROERMOND 
 

STFL 0143 
 

1988-04-27 
 

Munsterkerk 

  
 

De Munsterkerk in Roermond ligt in het eeuwenoude centrum van de stad. Het is hét pronkstuk van de 
laat Romaanse bouwkunst in Nederland. De kerk is het enige overblijfsel van een abdij van de Cister-
ciënzer nonnen, gesticht door Graaf Gerard IV van Gelre in 1218. In 1924 werden de resten van de 
abdij helaas gesloopt. Tussen 1863 en 1890 werd de kerk onder leiding van P.J.H. Cuypers, ingrij-
pend gerestaureerd. De 18

de
 eeuwse toren werd afgebroken en vervangen door twee torens met 

spitsboogvensters. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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ROOSENDAAL 
 

STFL 0144 
 

1991-10-28 
 

Raadhuis 
 

 
 

Het voormalige Raadhuis van Roosendaal aan Markt 1 is een oorspronkelijk laat 16
de

 eeuws gebouw. 
In de loop der jaren is het gebouw herhaaldelijk gewijzigd. Alleen de overwelfde benedenruimte bleef 
bewaard. Omstreeks 1750 werd het rechthoekige gebouw voorzien van een schilddak met dakruiter 
en een voorgevel met midden risaliet en fronton. In 1895 werden verdere wijzigingen aangebracht die 
in 1975 weer ongedaan werden gemaakt. In de voormalige raadszaal bevindt zich een stenen schouw 
in Lodewijk XV-stijl uit 1752, vervaardigd door de Antwerpse kunstenaar M. Danco. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

ROTTERDAM 
 

STFL 0145 
 

1987-05-12 
 

Euromast 

   
 

De Euromast is gebouwd in 1960, ter gelegenheid van de Floriade, door architect H.A. Maaskant en 
aannemer J.P. van Eesteren. Maaskant voorzag de toren op 32 meter hoogte van een replica van een 
scheepsbrug, compleet met navigatieapparatuur en een kaartenkamer. In deze ruimte kon het publiek 
ervaren wat het betekent om een zeeschip te besturen. De van gewapend beton gemaakte toren heeft 
een diameter van 9 meter (binnen) en een wanddikte van 30 centimeter. De fundering bestaat uit 131 
betonpalen. Hierop rust een blok gewapend beton van 1.900.000 kilo, als tegenwicht voor de boven-
grondse constructie. Zo ligt het zwaartepunt onder de grond, voor maximale stabiliteit. Het kraaiennest 
is een staalconstructie van 240.000 kilo. De bodem hangt op 96 meter. Het werd aan de voet van de 
mast gebouwd en is in 5 dagen omhoog gebracht. De scheepsbrug kwam te hangen op 32 meter. De 
snelheid van de liften bedraagt 4 meter per seconde. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/1750
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schilddak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dakruiter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Risaliet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fronton_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/1895
http://nl.wikipedia.org/wiki/1975
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_XV-stijl
http://nl.wikipedia.org/wiki/1752
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SASSENHEIM 
 

STFL 0146 
 

1988-03-31 

Postkantoor 

  
 

Het postkantoor aan de Hoofdstraat te Sassenheim is gebouwd door J.P. Oudshoorn in 1902. Archi-
tect David Veilbrief uit Leiden heeft dit gebouw in een eclectische stijl ontworpen. Het gebouw bevatte 
ook de dienstwoning van de directeur van het post- en telegraafkantoor. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

SCHAGEN 
 

STFL 0147 
 

1988-03-23 
 

Grote Kerk 
 

 
 

De Grote Kerk aan de Markt van Schagen werd in 1460 in gebruik genomen en is gewijd aan St. 
Christoforus. De kerk is een mooi protestants voorbeeld van de neogotiek, ontworpen door Alfred 
Tepe. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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SCHIEDAM 
 

STFL 0148 
 

1987-04-01 
 

Oude Stadhuis 

  
 

Het Oude Stadhuis van Schiedam is gelegen op de Grote Markt en ruim 350 jaar oud. De laatste ver-
gadering van de gemeenteraad werd hier in januari 1973 gehouden. Tegenwoordig is er in een ge-
deelte van het stadhuis een restaurant gevestigd, het andere deel wordt gebruikt voor trouwerijen, 
vergaderingen en representatieve doeleinden. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

SCHIJNDEL 
 

STFL 0149 
 

1990-06-12 
 

St. Servatiuskerk 
 

 
 

De Sint Servatiuskerk is een neogotische Rooms-katholieke kerk uit 1839, gebouwd onder leiding van 
een ingenieur van Waterstaat. De kerk staat aan de Markt in Schijndel De kerk is aangewezen als 
rijksmonument. De toren uit 1525 is laatgotisch met een achtkantige traptoren en een steile spits met 
een bol. De toren heeft geen steunberen maar wel geledingen en boogfriezen. De kerk is een driezij-
dig gesloten basilicale kerk met een driezijdig gesloten koor. In de kruisingtoren is een kerkklok van 
een onbekende gieter met een diameter van 55 cm uit 1686. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schiedam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Neogotiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkgebouw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schijndel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boogfries
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SCHOONHOVEN 
 

STFL 0150 
 

1988-03-22 
 

Veerpoort 

  
 

Van de vijf toegangspoorten die Schoonhoven telde is slechts één poort overgebleven, de Veerpoort. 
Deze poort stond eerst 75 meter terug stadwaarts, maar is in 1601 afgebroken en op de huidige plaats 
herbouwd. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 

SINT-OEDENRODE 
 

STFL 0151 
 

1990-02-10 
 

Het oude Postkantoor 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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SITTARD 
 

STFL 0152 
 

1987-04-25 
 

St. Petruskerk 

  
 

De St.-Petruskerk heeft de vorm van een gotische kruisbasiliek. De oudste delen dateren uit het eer-
ste kwart van de 15

de
 eeuw, toen een nieuw van een schijntriforium voorzien schip, dwarsschip en 

zijbeuken werden gebouwd. Ook de twee westelijke traveeën van het kanunnikenkoor en de voorbij 
het zuidelijke dwarsschip doorlopende zuidelijke zijbeuk schijnen uit deze fase te dateren.  
Rond 1500 werd het priesterkoor vergroot met twee traveeën en afgesloten met een vijfhoekige apsis 
in laatgotische stijl. De kerk werd door de Franse troepen in september 1677 geplunderd. Een derde 
deel van het gewelf van schip en dwarsschip werd verwoest en in 1682 stortte nogmaals een derde 
deel in door verwaarlozing. Het gewelf rond de viering werd in 1703-1704 hersteld door de Akense 
bouwmeester Laurens Mefferdatis. In 1861 werden ook de in 1677 vernielde luchtbogen boven de 
zijbeuken weer hersteld. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

SLIEDRECHT 
 

STFL 0153 
 

1988-02-01 
 

Baggermolen 
 

 
 

Sinds 1958 is te Sliedrecht het ´Nationaal Baggermuseum´ gevestigd. Op bepaalde dagen is het mo-
gelijk om oude baggermolens te bezichtigen, zoals de stoombaggermolen ´Friesland´. Verder heeft 
het museum diverse modellen van baggermolens die een beeld geven over de ontwikkeling van de 
baggerindustrie. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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SLUIS 
 

STFL 0154 
 

1988-12-16 
 

Stadhuis 
 

 
 

In Sluis staat het enige Belfort dat Nederland rijk is. Het is gebouwd naar voorbeeld van andere belfor-
ten in Vlaanderen zoals Gent en Brugge. Het is een in Gotische stijl opgetrokken, rechthoekig ge-
bouw, met een ingebouwde toren. Met zijn vier hoektorens beheert dit Belfort het silhouet van de stad. 
De torentjes werden in tijden van gevaar gebruikt als uitkijk- en wachttorentjes. De toren is 32 meter 
hoog. In de ruimte onder de torentjes is in 1960 het nieuwe carillon ondergebracht met 36 klokken en 
twee luidklokken. De ruimte hieronder was bestemd voor het uurwerk. Dagelijks moesten de zware 
gewichten door de stadsklokkenist worden opgewonden, hier had hij een half uur werk aan. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

SNEEK 
 

STFL 0155 
 

1986-11-21 
 

De Waterpoort 

  
 

De Waterpoort is een overblijfsel van de oude vesting Sneek. In 1492 werd door de burgers van 
Sneek in allerijl een begin gemaakt met het graven van de huidige stadsgrachten. Langs deze grach-
ten werden wallen opgeworpen, voorzien van torens en poorten. Hierdoor kon de stad zich in die tijd 
goed verdedigen tegen aanvallen van onder meer de Groningers. In 1758 werd de waterpoort ver-
nieuwd. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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SOEST 
 

STFL 0156 
 

1989-11-14 
 

N.H. Kerk 
 

 
 

De Nederlands Hervormde Kerk heeft eenbeukig schip met smal koor. De kerk is van omstreeks 1400 
met een houten overwelving. De kerk werd gerestaureerd in 1957. In de kerk stond een mechanisch 
orgel met twee klavieren en met vrij pedaal, gemaakt in 1811 door A. van Gruisen voor de Doopsge-
zinde kerk te Harlingen. In 1857 werd het orgel aanmerkelijk vergroot door de firma P. van Oeckelen 
en overgeplaatst naar de nieuwe Doopsgezinde kerk. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

SPIJKENISSE 
 

STFL 0157 
 

1989-09-15 
 

Metrostation Centrum 
 

 
 

Spijkenisse Centrum is één van de drie (bovengronds gelegen) stations van de Rotterdamse metro, 
ontworpen door Architectenbureau HWT (C. Weeber) in samenwerking met het architectenbureau van 
Gemeentewerken Rotterdam (C. Veerling). Het station is geopend met de doortrekking van de metro 
naar Spijkenisse op 25 april 1985. In 1986 heeft het bouwwerk de Nationale Staalprijs gewonnen in de 
categorie A: Gebouwen met een stalen draagconstructie. De constructie vormt een moderne afgeleide 
van de perronoverkappingen van het Amsterdamse Centraal Station. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdamse_metro
http://nl.wikipedia.org/wiki/Carel_Weeber
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentewerken_Rotterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/1985
http://nl.wikipedia.org/wiki/1986
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Staalprijs
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Amsterdam_Centraal
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STADSKANAAL 
 

STFL 0158 
 

1989-02-21 
 

Turfschip en fabrieken 
 

 
 

Stadskanaal behoorde tot de zogenoemde Veenkoloniën. Het waren koloniën van de stad Groningen. 
Tot in de zeventiende eeuw was het een vrijwel onbewoonde streek waar alleen langs de randen op 
kleine schaal turf werd gewonnen. Sindsdien is vrijwel alle turf afgegraven en is er een compleet 
nieuw landschap ontstaan, gedomineerd door lintbebouwing langs deels al weer gedempte kanalen. 
In de negentiende eeuw was het kanaal één van de drukste vaarroutes van Nederland. Dat kwam 
door de turfvaart. Door de drukte konden de wachttijden bij de sluizen oplopen tot enkele uren. Hier-
door werden op deze plaatsen cafés en winkeltjes gevestigd. Zo ontstonden de plaatsen als Stadska-
naal en Musselkanaal. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

STEENBERGEN 
 

STFL 0159 
 

1991-07-01 
 

St. Gummaruskerk 
 

 
 

De huidige Sint-Gummaruskerk is in 1901 gebouwd, maar heeft een voorgeschiedenis die teruggaat 
tot de late 13

de
 eeuw. Midden op de Grote Markt werd in 1831 een nieuwe kerk werd gebouwd. Deze 

kerk werd echter te klein bevonden en in 1900 werd begonnen met de bouw van een nieuwe kerk, de 
huidige, die in 1901 voltooid werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in en rond Steenbergen 
hevig gevochten. De Gummaruskerk werd opgeblazen. Alle torens stortten in, het schip brandde com-
pleet uit en al het glaswerk ging verloren. De restauratie begon in 1946. In 1949 was het dak over het 
schip hersteld waardoor voor het eerst in vijf jaar weer een kerstmis in de kerk gehouden werd. Medio 
jaren vijftig zijn de hoektorens herbouwd en in 1960 is de vieringtoren voltooid. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeventiende_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turf_%28brandstof%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lintdorp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_%28waterweg%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bevrijding_van_Steenbergen_en_Welberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bevrijding_van_Steenbergen_en_Welberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_%28bouwkunst%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vieringtoren
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STEENWIJK 
 

STFL 0160 
 

1990-02-21 
 

St. Clemenstoren 
 

 
 

Het stadsbeeld van Steenwijk wordt beheerst door de Sint Clemenstoren met zijn hoogte van bijna 90 
meter. De Sint Clemenstoren, gebouwd in de vijftiende eeuw, is het oudste bouwwerk van Steenwijk. 
De toren behoort tot de Sint Clemenskerk en werd gebouwd tussen 1464 en 1511. De kerk en toren 
zijn tussen 1974 en 1981 grondig gerestaureerd. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 
 
 

STEIN 
 

STFL 0161 
 

1990-02-06 
 

St. Martinuskerk 
 

 
 

De huidige kerk te Stein, ontworpen door architect Johannes Kayser, werd in de neogotische stijl  
gebouwd in 1884. De Sint-Martinuskerk is een driebeukige kruiskerk met een ingebouwde 14e-
eeuwse mergelstenen toren van drie geledingen met een ingesnoerde spits. Het schip met kruisribge-
welven en de zijbeuken dateert uit 1929-1930 en is ontworpen door J.H.H. van Groenendael, die ook 
twee zijkapellen tegen de toren liet bouwen. In het driehoekig schip staan nog drie paar zuilen met 
maaslandkapitelen van de oude kerk uit de 15e eeuw. 
 

Het filatelieloket van het postkantoor te Stein werd eind 1990 opgeheven. Afdrukken van het stempel 
komen echter voor in de jaren daarna. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kayser
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburgse_mergel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_%28bouwkunst%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisribgewelf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisribgewelf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zijbeuk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubert_van_Groenendael
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuil_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapiteel
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TEGELEN 
 

STFL 0162 
 

1989-01-17 
 

Kasteel Holtmühle 
 

 
 

Château Holtmühle is een meer dan 600 jaar oud. Sinds 1394 bewoonden voorname geslachten en 
families dit ’huis tot Holtmeulen’. Met de twee zeldzame kasteelpoorten, de voormalige tiendschuur, de 
slotgracht en de romantische Engelse tuin beschikt het sfeervolle kasteel over een entourage die haar 
weerga niet kent. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

TERNEUZEN 
 

STFL 0163 
 

1987-09-02 
 

Stadhuis 

  
 

Het stadhuis van Terneuzen is in 1972 gereed gekomen. Het werd ontworpen door architect J. Bake-
ma van het Rotterdamse bureau Van den Broek en Bakema. Het stadhuis heeft de vorm van een 
scheepsbrug en is in beton opgetrokken. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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TIEL 
 

STFL 0164 
 

1988-04-19 
 

De Waterpoort 

  
 

De Waterpoort in Tiel is in 1647 gebouwd. Tiel was toen een versterkte stad met stadsmuren, grach-
ten en poorten. Een jaar eerder was de binnenhaven al gedempt, waardoor het Plein ontstond waar-
aan de Waterpoort ligt. De poort heeft dus nooit gediend als toegangspoort tot de haven, maar was de 
buitenpoort van de toenmalige Kleibergsepoort in de stadsmuur. Tot 1782 lag er een gracht met een 
brug voor de poort. In de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog werd Tiel zwaar getroffen tijdens 
gevechten tussen de Duitse bezetters die in de stad gelegerd waren en de geallieerden aan de bevrij-
de overkant van de Waal. In november 1944 werd de Waterpoort door de Duitsers opgeblazen, om 
het de geallieerden te bemoeilijken de stad in te komen. In 1979 werd de poort volledig herbouwd.  
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

TILBURG 
 

STFL 0165     
 

1988-10-01 
 

Station Nederlandse Spoorwegen 
 

 
 

Het stationsgebouw in Tilburg werd ontworpen door architect Ir. K. van der Gaast en gebouwd in 
1965. Het station heeft een zwevend dak boven het stationsgebouw en de perrons, waardoor een 
zeer lichte constructie is ontstaan. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiel
http://nl.wikipedia.org/wiki/1647
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadsmuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gracht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gracht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadspoort
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenhaven_%28havensoort%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poorttoren
http://nl.wikipedia.org/wiki/1782
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geallieerden_%28Tweede_Wereldoorlog%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waal_%28rivier%29
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UDEN 
 

STFL 0166 
 

1990-11-07 
 

Postkantoor 

  
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITHOORN 
 

STFL 0167 
 

1991-12-17 
 

Thamerkerk 
 

  
 

In Uithoorn staat een neoclassicistische kerk met daktorentje van de Nederlands Hervormde Kerk. De 
kerk heeft een houten ingangsportico. De kerk is gebouwd in 1834. Op het dak staat een houten klok-
kentorentje. Het heeft een klokkenstoel met een klok van François Hemony gegoten in 1659. Het me-
chanisch torenuurwerk is van Eijsbouts. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. Dit was het laatst verstrekte stempel. 
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UTRECHT 
 

STFL 0168 
 

1987-10-20 
 

Domtoren 

  
 

De bouw van de gotische Sint Maartenskerk begon officieel in 1254, maar in feite pas in 1284 en ein-
digde in 1520. Bij stukjes en beetjes werd de Romaanse Dom vervangen. Na elkaar verrezen: de 
kooromgang, de rest van het koor, de toren, het transept en het schip. Maar in het begin van de 16

de
 

eeuw was er geen geld en geen animo meer voor. Renaissance en Reformatie deden hun invloed 
gelden. Zo is het te verklaren dat het schip nooit helemaal is afgekomen Geen stenen gewelven, maar 
een vlakke houten zoldering, niet hoog genoeg reikende steunberen en geen luchtbogen. Toen dan 
ook in 1674 een tornado stad en land trof, bezweek het schip van de Dom, het stortte in. Pas in 1826 
werd het laatste puin geruimd. Men heeft zelfs overwogen de hele kerk af te breken. 
 

Het stempel bevindt zich op het postkantoor Neude te Utrecht en wordt alleen op verzoek nog ge-
bruikt. Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet be-
kend waar het stempel zich nu bevindt. 
 
 

VAALS 
 

FLST 0169 
 

1989-07-10 
 

Drielandenpunt 
 

 
 

Het Zuid-Limburgse Heuvelland is een uitloper van de Ardennen. Als men verder zuidwaarts richting 
België gaat, neemt het hoogteverschil aanzienlijk toe. Het Drielandenpunt bevindt zich op een hoogte 
van 322,5 meter boven zeeniveau en is daarmee het hoogste landschapspunt in Nederland. Dit wordt 
de Vaalserberg genoemd. Grenspaal 193 geeft het echte drielandenpunt aan. Deze grenssteen is al in 
1824 geplaatst, toen nog de grens tussen het koninkrijk Pruisen, het koninkrijk der Nederlanden 
(waartoe België ook behoorde) en de neutrale staat Moresnet. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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VALKENBURG (Limburg) 
 

STFL 0170 
 

1990-04-10 
 

Kasteel Oost 
 

 
 

Het kasteel is opgetrokken in neoclassicistische stijl, ontstaan na een verbouwing tussen 1839 en 
1840. Het okerkleurige, in mergel opgetrokken kasteel, bestaat uit een hoofdgebouw met een voorge-
vel die symmetrisch is uitgevoerd en heeft een ietwat naar voren springend midden risaliet met fron-
ton. De twee onderste verdiepingen worden zichtbaar verdeeld door een cordonlijst met in het centrum 
een balkon. De ingang heeft een hoog bordes en een brede trap. Het dak bestaat uit een schilddak 
van leisteen. Een brede trap geeft toegang tot de kasteeltuin, grenzend aan de Geul. Aan de westkant 
ligt een vleugel, aangebouwd aan het hoofdgebouw, met op het dak een windvaan met het jaartal 
1775 en aan de oostkant ligt, los van het hoofdgebouw, een dienstgebouw met daarop een windwijzer 
uit 1830.  
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

VALKENSWAARD 
 

STFL 0171 
 

1989-05-09 
 

Gemeentehuis 
 

 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Neoclassicisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Risaliet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fronton_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fronton_%28bouwkunde%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schilddak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leisteen
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VEENDAM 
 

STFL 0172 
 
1989-11-03 
 

Gemeentehuis 

  
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 

VEENENDAAL 
 

STFL 0173 
 

1986-11-01 
 

Oude Kerk 

   
 

De hervormde kerk werd in gebruik genomen in 1566. In eerste instantie was het een eenbeukig bak-
stenen gebouw met koor aan de noord- en zuidzijde. In 1683 is het dak vervangen. In 1753, 1835 en 
1906 is het gebouw vergroot. In 1961 en 1962 is de kerk gerestaureerd, waarbij veel details aan het 
gebouw veranderd zijn. Zo verdwenen onder andere de dubbele toegangsdeuren in het koor, aan de 
marktzijde. Het koor is met steen overwelfd. De rest van de kerk met hout. Op het dak is een dakruiter 
aangebracht, met een mechanisch torenuurwerk van Van Bergen uit Heiligerlee. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dakruiter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heiligerlee
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VEGHEL 
 

STFL 0174 
1989-11-08 
 

Oude Gemeentehuis 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELDHOVEN 
 

STFL 0175 
 

1991-04-16 
 

Trepkeshuis 

  
 

Het trepkeshuis of trapjeshuis werd gebouwd in 1750. De naam kreeg het vanwege de bijzondere 
zijgevels die in trapvorm zijn opgetrokken. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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VELP GLD 
 

STFL 0176 
 

1986-11-12 
 

Kasteel Biljoen 

   
 

Kasteel Biljoen is een van de oudere kastelen van Nederland. De eerste vermelding dateert al uit 
1076. Omstreeks 1530 werd de Broekerhof (zoals het kasteel toen heette) verkocht aan Hendrik de 
Graaf, die het vrijwel direct doorverkocht aan Karel van Gelre. Deze liet het nieuwe Broekerhof bou-
wen, gebruik makend van materialen, afkomstig van het verwoeste kasteel Overhagen, dat juist ten 
zuiden van Biljoen was gelegen. Vanaf dit moment kreeg de Broekerhof de naam van Kasteel Biljoen. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
 
 
 
 

VENLO 
 

STFL 0177 
 

1988-04-08 
 

Stadhuis 

  
 

Het Stadhuis van Venlo werd gebouwd van 1567 tot 1600 naar een ontwerp van bouwmeester Willem 
van Bommel. De voorgevel met de twee torens zijn opgetrokken in de renaissance stijl. De noordelijke 
en westelijke gevels zijn in de Middeleeuwse stijl gebouwd. In het stempel is het trapbordes verscho-
len achter de plaatsnaam Venlo. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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VENRAY 
 

STFL 0178 
 

1988-09-27 
 

Postkantoor 

  
 

Het postkantoor gelegen aan de Paterstraat in Venray is in 1951 gebouwd. de plattegrond heeft de 
vorm van een letter L met op de hoek een toren. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

VIANEN 
 

STFL 0179 
 

1987-10-24 
 

Lekpoort 
 

 
 

In 1336 gaf Willem van Duivenvoorde, de bouwheer van Vianen met zijn vrouw Heilwich van Vianen 
de eerste stadsrechten aan Vianen. Willem legde Vianen aan als vestingstad. De stad heeft verschei-
dene verdedigingswerken, zoals bijvoorbeeld de stadsmuren en de Lekpoort. Deze verdedigingswer-
ken konden gebruikt worden om de bisschop van Utrecht onder druk te zetten, waardoor Vianen een 
concurrentiepositie kreeg ten opzichte van Utrecht. De stad lag op een strategisch belangrijke ligging 
aan de Lek. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1336
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Duivenvoorde
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Heilwich_van_Vianen&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lekpoort&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsbisdom_Utrecht_%28rooms-katholiek%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lek_%28rivier%29
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VLAARDINGEN 
 

STFL 0180 
 

1987-11-16 
 

Stadhuis 

  
 

De Haagse bouwmeester annex beeldhouwer Bartholomeus Drijffhout vervaardigde in 1648 een deel 
van het bestek voor het nieuwe stadhuis, dat in 1650 werd opgeleverd. Het stadhuis werd opgetrok-
ken in rode baksteen, verlevendigd met zandstenen geblokte hoekpilasters en draperieën van hetzelf-
de materiaal. De gevel is getooid met het stadswapen, gedekt door de grafelijke kroon. Het trapbordes 
voor de ingang is aan weerszijden voorzien van gebeeldhouwde leeuwen, waarvan de ene het stads-
wapen draagt en de andere het stadszegel. In het torentje kwam een klok te hangen van de Rotter-
damse klokkengieter Cornelis Janszn. Oudenrogge. Behalve als raadhuis deed het gebouw ook dienst 
als rechthuis, met de erbij behorende gevangenis en gijzelkamer op de begane grond. Op de Markt 
voor het gebouw vonden de executies plaats. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 

VLISSINGEN 
 

STFL 0181 
 

1991-06-19 
 

Gevangenentoren 
 

 
 

De Gevangenentoren op de boulevard in Vlissingen is een overblijfsel van de Westpoort uit de 16
de

 
eeuw. De Westpoort is gebouwd omstreeks 1491 en bestond uit twee torens met daartussen een 
poort: de Gevangenentoren aan de zeezijde en een oudere kruittoren aan landzijde. De toren die ook 
wel de ´Bomvrije´ wordt genoemd is afwisselend opgebouwd uit lagen baksteen en natuursteen en 
voorzien van een spitse kap. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlissingen
http://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/16e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Baksteen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natuursteen
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VOLENDAM 
 

STFL 0182 
 

1987-06-10 
 

Grote botter 

  
 

De kwak is een houten platbodem van circa 16 meter lang en 4,5 meter breed. Daarmee is de kwak 
aanzienlijk groter dan de Zuiderzeebotter. De kwak werd in Volendam meestal 'grote botter' genoemd. 
Het schip lijkt dan ook een soort uit de kluiten gewassen gewone botter. Vroeger werd het schip door 
Volendammers gebruikt voor de visserij op de Noord- en Zuiderzee. Specifiek voor de kwak is de 
kwakkuil visserij, waarbij voor de wind zeilend een net wordt voortgesleept aan twee bomen. Er werd 
gevist op onder andere garnaal, haring, ansjovis en bot. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

VOORSCHOTEN 
 

STFL 0183 
 

1991-10-02 
 

Postkantoor 
 

 
 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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VRIEZENVEEN 
 

STFL 0184 
 

1990-07-03 
 

Het oude Postkantoor 
 

 
 

het postkantoor werd gebouwd in 1885. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

VUGHT 
 

STFL 0185 
 

1988-10-26 
 

Raadhuis 

  
 

Een van de oudste landgoederen van Vught is landgoed Leeuwenstein. In de 18e eeuw stond hier 
een oude villa. Later kwam hiervoor in de plaats het vierkantachtige gebouw, nu het raadhuis. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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WAALWIJK 
 

STFL 0186 
 

1988-11-16 
 

Stadhuis 
 

 
 

Het raadhuis van Waalwijk is gebouwd tussen 1929 en 1932 door de Nederlandse architect Alexander 
Kropholler. Het gebouw laat zien hoe Kropholler over de representatieve uitstraling van een openbaar 
gebouw dacht. Het stadhuis bestaat uit een rechthoekige blok met lage bijgebouwen. Het vormt met 
de omliggende gebouwen een groot complex, waarvan een deel rond 1986 in dezelfde stijl is gebouw. 
Het bouwwerk heeft aan de voor- en achterzijde een trapgevel. Deze doet door zijn hoge, met schuin 
gemetselde bakstenen afgedekte trappen wat Romaans aan. Dat laatste geldt ook voor de details, 
zoals rondboogvensters die gescheiden worden door een zuiltje en voor de sfeer van het interieur. 
Centraal in de voorgevel zit het wapen van Waalwijk. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

WADDINXVEEN 
 

STFL 0187 
 

1988-04-07 
 

Hefbrug 

  
 

De brug hefbrug te Waddinxveen is gebouwd in 1935 en 1936 door de firma Vries Robbé & Co. uit 
Gorinchem. De brug werd geopend op 8 juli 1936. De doorvaartwijdte bedraagt 25 meter. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=14775
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=680
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=680
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=1439
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=1377
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=2687
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=7342
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=117
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=1689
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=1790
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=7008
http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=1534
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WAGENINGEN 
 

STFL 0188 
 

1988-03-07 
 

Landbouw Universiteit 

  
 

De Landbouwuniversiteit, zoals deze in 1988 heette, is ontstaan uit de Gemeentelijke Landbouw-
school Wageningen die in 1876 door het Rijk is overgenomen. In 1904 werd de naam gewijzigd in 
Rijks- Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool. In 1986 werd de naam wederom gewijzigd en werd 
het Landbouwuniversiteit Wageningen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

WEERT 
 

STFL 0189 
 

1990-04-07 
 

Toren van de St. Martinuskerk 
 

 
 

De Sint-Martinuskerk is de hoofdkerk of dekenale stadskerk van Weert. De Sint-Martinuskerk in Weert 
is een zogenoemde hallenkerk. De kerk is een van de twee nog bestaande voorbeelden van dit bouw-
type in laatgotische stijl in Nederland. In 1887 werd de toen 30 meter hoge toren verhoogd met nog 
eens 20 meter metselwerk. Door toevoeging van een hoge, houten spits en een smeedijzeren krijs 
kreeg de toren een hoogte van bijna 105 meter. In 1940 stortte gedurende een najaarsstorm de spits 
naar beneden waarbij veel schade werd aangericht. Pas in 1964 is de restauratie afgerond waarbij 
een geheel nieuwe torenspits werd gebouwd waarin een carillon. Bovenop een kroon met verguld 
kruis. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Weert_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hallenkerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
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WEESP 
 

STFL 0190 
 

1990-10-24 
 

Brug bij de Ossenmarkt 

  
 

Weesp was voorheen een vestingstad. Binnen de vestig Weesp werd een ophaalbrug gebouwd over 
de Vecht tussen de Hoogstraat en de Ossenmarkt. De brug had de naam ´Langebrug´ of ´Lange 
Vechtbrug´.  
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

WIJCHEN 
 

STFL 0191 
 

1987-05-26 
 

Museum Kasteel Wijchen, voormalig Raadhuis 
 

  
 

Het kasteel van Wijchen is misschien al in de veertiende eeuw, maar meer waarschijnlijk in de vijftien-
de eeuw gebouwd, als de aanwijzingen voor deze ouderdom in de kelders van het kasteel juist geïn-
terpreteerd worden. Het kasteel heeft een niet geheel haakse, vrijwel vierkante plattegrond van bijna 
23 m bij ruim 24 meter. De ingangspartij aan de zuidzijde steekt iets naar voren. De vier vleugels zijn 
gegroepeerd rond een kleine binnenplaats met een colonnade aan de westzijde. In de noordoost hoek 
van deze binnenplaats staat de toren. De kelders onder het kasteel hebben muurdikten van 1,40 tot 
1,60 meter. Bovengronds bedraagt de muurdikte circa 80 cm. De fraaie toren domineert het mooie, 
compacte gebouw. Het kasteel is van het voorplein af toegankelijk via een houten brug. 
© 2001 Foto: Kees Verhulst, ’s-Gravenhage. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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WINSCHOTEN 
 

STFL 0192 
 

1987-05-09 
 

Molen “Edens” 

  
 

De molen werd in 1763 naar alle waarschijnlijkheid als pelmolen gebouwd en later ook als korenmolen 
ingericht. Thans is alleen het maalwerk nog aanwezig. De molen werd in 1870 verhoogd. In 1985 is de 
molen ingrijpend gerestaureerd en sindsdien op vrijwillige basis in bedrijf. De korenmolen Edens, ge-
legen aan de Nassaustraat, is de oudste molen in Winschoten en tevens de oudste molen van de 
provincie Groningen. De molen is genoemd naar de familie Edens die de molen bezaten vanaf 1855 
tot 1960. De molen kwam daarna in bezit van de Gemeente Winschoten. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 

WINTERSWIJK 
 

STFL 0193 
 

1986-11-12 
 

Stadhuis 

  
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1763
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pelmolen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Korenmolen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winschoten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_%28provincie%29
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WOERDEN 
 

STFL 0194 
 

1988-10-19 
 

Stadsmuseum 
 

 
 

In het voormalige stadhuis van Woerden is nu het Stadsmuseum gevestigd. De bouw van het stadhuis 
kwam gereed in het jaar 1501. Het gebouw had onder meer een Schout- en Schepenenzaal, waar 
recht werd gesproken. De schandpaal uit 1567 verwijst nog naar die functie. Het gebouw kreeg de 
naam ‘Stedehuys’. Omstreeks 1610 werd het gebouw uitgebreid ten behoeve van de Vroedschap. De 
Vroedschapszaal bleef tot 1889 in gebruik. Toen een nieuw gemeentehuis in gebruik werd genomen, 
werd de functie van het Stedehuys teruggebracht tot kantongerecht. Dat duurde tot 1933 waarna het 
gebouw werd ingericht als gemeentemuseum. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 
 

WOLVEGA 
 

STFL 0195 
 

1988-05-18 
 

Huize ‘Lindenoord’ 
 

 
 

Huize Lindenoord bestond al in de 17
de

 eeuw. Eigenaar was Ernst van Haren die leefde van 1623 tot 
1701. Het huis bleef ook in de 18

de
 eeuw in de familie. In 1723 werd het pand vervangen door een 

nieuw pand dat in 1733 gereed kwam. In 1766 werd het huis door brand geteisterd. In 1788 werd het 
huidige pand opgetrokken in de Louis XVI

de
 stijl. In 1908 werd het huis publiekelijk verkocht en sinds 

1939 is het eigendom van de Gemeente West-Stellingwerf. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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WORMERVEER 
 

STFL 0196 
 

1991-12-11 
 

Postkantoor 
 

 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

ZAANDAM 
 

STFL 0197 
 

1987-03-06 
 

Zaanse Molen 

  
 

Het ontstaan van het molenmuseum ´De Zaanse Molen´ is te danken aan schoolmester Frans Mars 
die zich het lot van de oliemolen ´De Zoeker´ had aangetrokken. Deze molen was op 26 februari 1925 
getroffen door een windhoos en ernstig beschadigd. Het molenmuseum werd ingericht in ´Het Huis 
met de IJzeren Brug´ dat moest wijken voor de aanleg van het Koogerpark. In 1939 kwam het muse-
um in het bezit van de oliemolen ´Het Pink´. Het molenbezit is thans uitgegroeid tot meer dan tien 
exemplaren. De molens dragen prachtige namen zoals ´De Bonte Hen´, ´De Ooijevaar´, ´De Bleeke 
Dood´, ´De Schoolmeester´ en ´De Kat´ om enkele te noemen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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ZALTBOMMEL 
 

STFL 0198 
 

1987-11-11 
 

St. Maarten 
 

 
 

De Grote of Sint-Maartenskerk is een basiliek met een driebeukig schip en een eenbeukig koor ge-
bouwd in de Nederrijnse Gotiek. De basiliek werd vanaf 1450 gebouwd en kwam in 1500 gereed. De 
toren had een spits van 30 meter hoogte waardoor de toren 100 meter hoog was. Vanwege bliksem-
inslag in 1696 werd de spits vernield door brand. In 1708 werd met het herstel begonnen maar dit 
werd snel gestaakt. In het begin van de 20

ste
 eeuw werden de herstelde delen van de spits verwijderd 

waardoor de toren het huidige uiterlijk kreeg. De torenspits is dus niet verdwenen door een waters-
nood zoals iedereen dat kent uit het beroemde liedje: In die grote stad Zaltbommel´. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

ZANDVOORT 
 

STFL 0199 
 

1990-05-16 
 

Raadhuis 
 

 
 

Op 3 september 1912 werd het raadhuis, ontworpen door gemeentearchitect J. Jansen, officieel in 
gebruik genomen. Het vlindervormige gebouw heeft een schilddak met leistenen in Maasdekking. De 
voorzijde is gebouwd in een stijl van Lodewijk XV en deels in zandsteen uitgevoerd. Tot 1949 was in 
het raadhuis tevens het politiebureau gevestigd. Sinds 1981 is in het torentje op het raadhuis een 
carillon ingebouwd. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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ZEIST 
 

STFL 0200 
 

1988-03-09 
 

Postkantoor 

  
 

Het post- en telegraafkantoor van Zeist werd in 1911 gebouwd in de stijl van Lodewijk XIV naar een 
ontwerp van architect Jan Stuivinga. Samen met zijn broer Theo Stuivinga had hij een architectenbu-
reau in Zeist. In 1908 had hij ook het Raadhuis van Zeist ontworpen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

ZEVENAAR 
 

STFL 0201 
 

1986-09-02 
 

Gemeentewapen 

  
 

Het stempel werd voor het eerst gebruikt op 2 september 1986. In het stempel is het gemeentewapen 
van Zevenaar opgenomen. Dit wapen is gevormd door samenvoeging van het wapen van Kleef en het 
wapen van de graven van Mark. In 1987 had Zevenaar 500 jaar stadsrechten en die rechten worden 
gesymboliseerd door de stedekroon boven het wapen. 
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
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ZIERIKZEE 
 

STFL 0202 
 

1987-07-16 
 

Zeelandbrug 

   
 

De Zeelandbrug, oorspronkelijke naam Oosterscheldebrug, is gebouwd in 1965. Het is een verkeers-
brug van meer dan vijf kilometer lengte. De brug verbindt Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland 
en maakt deel uit van de Provinciale weg N256. De brug werd op 15 december 1965 officieel voor het 
wegverkeer opengesteld door Koningin Juliana. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
 
 
 
 

ZOETERMEER 
 

STFL 0203 
 

1990-10-13 
 

Nederlands Hervormde Kerk 
 

 
 

De kerk wordt ook wel ´Oude Kerk´ genoemd en is gebouwd tussen 1785 en 1787 door de Italiaanse 
architect Jan Giudici. Het is een kruiskerk en het oudste nog bestaande gebouw van Zoetermeer. De 
toren uit 1642 behoorde tot de eerdere, afgebroken kerk. De voet van de toren is nog ouder en stamt 
uit de 15

de
 eeuw. Het torenuurwerk is in 1664 vervaardigd door Harmannus Brouckman, stadsuur-

werkmaker uit Leiden. Het is een van de oudste slingeruurwerken in Nederland. Na de restauratie van 
de kerktoren, vlak na de Tweede Wereldoorlog is het uurwerk buiten werking gesteld. Het carillon 
bestaat uit 47 klokken. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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ZUIDLAREN 
 

STFL 0204 
 

1991-05-14 
 

Berend Botje 
 

 
 

Het beeld van Berend Botje, uit het bekende liedje ´Berend Botje ging uit varen´ is gemaakt door Willy 
Pot uit Son. Het liedje kwam voor het eerst voor in een leesboekje uit 1894.  
 

Het stempel werd niet terugontvangen door het Museum voor Communicatie. Het is niet bekend waar 
het stempel zich nu bevindt. 
 
 
 
 

ZUTPHEN 
 

STFL 0205 
 

1990-10-06 
 

De Berkelpoort 
 

  
 

De Berkelpoort is een waterpoort en onderdeel van de Zutphense stadsmuur en gelegen aan de oos-
telijke rand van het stadscentrum, over de rivier de Berkel. De poort werd in de 14

de
 eeuw gebouwd 

om de twee nederzettingen aan beide zijden van de Berkel met elkaar te verbinden. Oorspronkelijk 
waren er twee waterpoorten die samen met de stadsmuur een vesting rond de stad vormden. De an-
dere waterpoort is in 1774 gesloopt. In 1888 werd de Berkelpoort gerestaureerd door architect P.J.H. 
Cuypers. Cuypers deed dit door de poort op de bovenkant van de muren met een laag cement te be-
dekken. In 1951 volgde een nieuwe, meer reconstruerende restauratie. Daarbij werd het werk van 
Cuypers gecorrigeerd. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is in de stempelcollectie 
opgenomen. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterpoort
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zutphen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berkel_%28rivier%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/P.J.H._Cuypers
http://nl.wikipedia.org/wiki/P.J.H._Cuypers
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ZWIJNDRECHT 
 

STFL 0206 
 

1988-09-20 
 

N.H. Kerk of Oude Kerk 

  
 

Aangenomen wordt dat al in de 13
de

 eeuw op de plaats van de kerk een kapel stond. Door verbouwin-
gen en uitbreidingen in 1658 en 1877 is de huidige kerk ontstaan. In 1658 is aan de noordzijde het 
dubbel koor gebouwd. De toren stamt waarschijnlijk uit 1708. In 1877 werd een nieuwe vleugel aan-
gebouwd. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
 
 

ZWOLLE 
 

STFL 0207 
 

1990-11-07 
 

Sassenpoort 

  
 

De Sassenpoort is een stadspoort gebouwd in 1406. De Poort is opgebouwd uit 101.000 stenen als 
onderdeel van de stadsverdedigingswerken. Voor de bouw is veel natuursteen gebruikt, met name 
trachiet, tufsteen en Bentheimer zandsteen. In 1409 was de bouw van de Sassenpoort vol-
tooid. Verantwoordelijk voor de bouw was “Meister Henric van Roden en de sijne knechten”. Tussen 
de hoektorens bevindt zich een Mezenkauw of Meeuwenkauw. Vanuit gaten in de vloer van deze uit-
bouw kon kokende pek over eventuele binnendringende vijanden worden gegoten. Tussen 1894 en 
1897 werd de poort gerestaureerd. Daarbij werd het spitse neogotische klokkentorentje geplaatst. 
 

Het stempel werd terugontvangen door het Museum voor Communicatie en is vernietigd. 
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VELDPOST KONINKLIJKE LANDMACHT 
 

STVP 0003 
 

1988-08-25 
 

Koninklijke Landmacht veldpost 

  
 
 
 
 
 
 
 

VELDPOST KONINKLIJKE LUCHTMACHT 
 

STVP 0002 
 

1990-06-08 
 

Koninklijke Luchtmacht veldpost 
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VELDPOST KONINKLIJKE MARINE 
 

STVP 0003 
 

1988-07-01 
 

Koninklijke Marine veldpost 

   
 

Op 1 juli 1988 werd een nieuw dagtekeningstempel 'Koninklijke Marine veldpost' in gebruik genomen. 
In dit stempel is naast de tekst een afbeelding opgenomen van een fregat van de Trompklasse. 
Tijdens de Open Havendagen te Den Helder op 1, 2 en 3 juli 1988 werden poststukken, aangeboden 
aan het 'loket' van het aldaar ingerichte veldpostkantoor, gestempeld met dit stempel. Voor stukken 
die aangetekend moesten worden verzonden, werden bijzondere aantekenstroken gebruikt met de 
tekst: NAPO Nat Vlootdagen KM. 
 

Belangstellenden die schriftelijk om een afdruk van het stempel hadden gevraagd, ontvingen die af-
druk met de datum –1.VII.88 -09 (09.00 uur), terwijl bezoekers tijdens de Vlootdagen een afdruk kre-
gen met –1.VII.88 -17 (17.00 uur). 

 
 
 
 
 
 
 
 


