GROOTRONDSTEMPELS VELDPOST
Dienstorder No B 454 van 25 augustus 1904: Er zal ten behoeve van de troepen, welke in September
e.k. zullen manoeuvreeren in de streek van Veghel, Helmond en Eindhoven, een bijzondere postdienst
worden ingericht, welke, in samenwerking met den bestaanden dienst van de postkantoren en de
hulpkantoren der posterijen in die streek, zal worden uitgevoerd door een “Veldpostkantoor”. Het
Veldpostkantoor zal gevestigd zijn: van den 6den September a.s. namiddags tot den 8sten September
’s morgens te Veghel; van den 8sten September ’s morgens tot den 10den September ’s morgens te
Helmond en van den 10den September tot den afloop der manoeuvres (14/15 September) te Eindhoven.
De dienst van het Veldpostkantoor zal worden uitgevoerd in de lokalen respectievelijk van de kantoren te
Veghel, Helmond en Eindhoven.
De dienst van het Veldpostkantoor zal in hoofdzaak bestaan in het ontvangen en behandelen van de
voor de manoeuvreerende troepen bestemde stukken, het sorteeren van die stukken naar de
kantonnementsplaatsen van de verschillende korpsen en onderdeelen van korpsen en de zorg dat die
stukken ter bestelling in handen komen van de militaire facteurs, ter plaatse waar het Veldpostkantoor is
gevestigd en in de verschillende kantonnementen. waar de troepen zich overigens bevinden.
De voor de troepen bestemde brieven en andere stukken, zullen, in verband met het vorenstaande, al
naar het tijdstip van ter postbezorging, respectievelijk te verzenden zijn in de richting van of in depêches
of bundels aan het postkantoor te Veghel, dan wel aan dat te Helmond of te Eindhoven.
Het vormen van bundels met het opschrift “Veldpostkantoor” van de voor de troepen bestemde stukken
wordt den ambtenaren bijzonder aanbevolen.
Nog wordt medegedeeld, dat aan het publiek is verzocht geworden, om op de adreszijde van de brieven
en andere stukken voor de troepen, behalve den naam van den geadresseerde, te vermelden: het korps
en het onderdeel daarvan, waartoe hij behoort en, als plaats van bestemming: “Op Veldmanoeuvre in
Noord-Brabant”.
Dienstorder No 473 T van 1 september 1904: Ten behoeve van de legeroefeningen, van 7 tot en met
14 September a.s. in Noord-Brabant te houden, zullen in de Rijkstelegraafkantoren te Eindhoven,
Geldrop, Helmond en Veghel, militaire telegraafkantoren worden gevestigd.
De behandeling der telegrammen bestemd voor de manoeuvreerende troepen behoort te geschieden
op den voet van het bepaalde bij dienstorder 289 T, dd. 28 Augustus 1902.
Voorts zal, ten behoeve van den militairen telegraafdienst, van 7 t/m 14 September de navolgende
abnormale verbinding tot stand worden gebracht.
Het kantoor te Gemert wordt eindkantoor op den draad Gdp., zijde Geldrop. Het kantoor te Eindhoven
schakelt zich als tusschenkantoor in dien draad en treedt op als overgangskantoor voor de kantoren
Geldrop, Beek en Donk en Gemert. Het kantoor te Veghel wordt eindkantoor op den draad Gdp., zijde
’sHertogenbosch.
Dienstorder No 333 van 30 augustus 1905: Ten behoeve van de troepen, die van 6 tot en met 14
September e.k. in Zuid-Limburg zullen manoeuvreeren, wordt een bijzondere postdienst ingericht, welke,
evenals het vorige jaar is geschied, in samenwerking met den bestaanden dienst van de postkantoren
en de hulpkantoren in die streek, zal worden uitgevoerd door een Veldpostkantoor.
Het veldpostkantoor zal achtereenvolgens te Valkenburg (L) en te Maastricht gevestigd zijn. De dienst
zal worden verricht in de lokalen van die kantoren.
In verband hiermede zijn de voor de troepen bestemde brieven en andere stukken tot en met de treinen
A en I Aken-Maastricht van 12 September naar Valkenburg en verder naar Maastricht te zenden.
De kantoren in plaatsen, van waar de manoeuvreerende troepen afkomstig zijn, behooren de voor die
troepen bestemde correspondentie zooveel mogelijk onder bundelstrook te verzenden.
Aan het publiek is verzocht geworden, om op de adressen van de brieven en andere stukken, bestemd
voor de manoeuvreerende troepen, behalve den naam van den geadresseerde, te vermelden: het korps
en het onderdeel daarvan, waartoe hij behoort en als plaats van bestemming: “op groote manoeuvres in
Zuid-Limburg”.
De aandacht van het betrokken personeel wordt er ten slotte op gevestigd, dat correspondentie voor
Valkenburg (L) en voor Maastricht, voor zoover deze ’s avonds niet meer in Maastricht kan komen, door
het spoorwegpostkantoor in trein XA Amsterdam-Emmerik via Duitschland en door dat in trein IX
Amsterdam-Antwerpen via België wordt verzonden.
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Dienstorder No 344 van 2 augustus 1906: Ten behoeve van de troepen, die van 9 tot en met 16
Augustus e.k. in Noord-Brabant en Limburg aan de groote cavalerie-manoeuvres zullen deelemen,
wordt eene bijzondere postdienst ingericht, welke, evenals de vorige jaren is geschied, in samenwerking
met den bestaanden dienst van de postkantoren en de hulppostkantoren in de betrokken streek, zal
worden uitgevoerd door een Veldpostkantoor.
Het veldpostkantoor zal achtereenvolgens te Oirschot en te Schijndel zijn gevestigd.
In verband hiermede zijn de voor de troepen bestemde brieven, en andere stukken tot en met trein 331
Boxtel-Eindhoven, in aansluiting op trein A Rotterdam-Venlo van 11 Augustus naar Oirschot en verder
naar Schijndel te zenden.
De kantoren in plaatsen, van waar de manoeuvreerende troepen afkomstig zijn, behooren de voor die
troepen bestemde correspondentie zooveel mogelijk onder bundelstrook te verzenden.
Aan het publiek is verzocht geworden, om op de adressen van de brieven en andere stukken, bestemd
voor de manoeuvreerende troepen, behalve den naam van den geadresseerde, te vermelden: “het korps
en het onderdeel daarvan, waartoe hij behoort” en als plaats van bestemming: “op groote manoeuvres in
Noord-Brabant en Limburg”.
Dienstorder No 416 van 28 augustus 1907: Ten behoeve van de troepen, die van 4 t/m 12 September
e.k. aan de groote manoeuvres in Gelderland zullen deelnemen, wordt eene bijzondere postdienst
ingericht, welke in samenwerking met den bestaanden postdienst, door een Veldpostkantoor zal worden
uitgevoerd.
Het Veldpostkantoor zal achtereenvolgens te Apeldoorn en te Arnhem zijn gevestigd.
In verband hiermede zijn de voor de troepen bestemde brieven en andere stukken tot en met 8
September naar Apeldoorn en verder naar Arnhem te zenden.
De kantoren in plaatsen, van waar de manoeuvreerende troepen afkomstig zijn, behooren de voor die
troepen bestemde correspondentie zooveel mogelijk onder bundelstrook te verzenden. Op dezelfde
wijze wordt gehandeld ten opzichte van de naar Apeldoorn of Arnhem te verzenden correspondentie
voor de manoeuvreerende troepen, welke correspondentie door meerdere treinen in afzonderlijke
brievenmalen aan het Veldpostkantoor zal worden opgenomen.
Aan het publiek is verzocht geworden, om op de adressen van de brieven en andere stukken,
bestemd voor de manoeuvreerende troepen, behalve den naam van den geadresseerde, te
vermelden: “het korps en het onderdeel daarvan, waartoe hij behoort” en als plaats van bestemming:
“op groote manoeuvres in Gelderland”.
Dienstorder No 438 van 12 september 1907: Ten behoeve van de troepen, die van 18 t/m 25
September e.k. aan de kustmanoeuvres in Noord- en Zuid-Holland deelnemen, wordt eene bijzondere
postdienst ingericht, welke in samenwerking met den bestaanden postdienst, door een Veldpostkantoor
zal worden uitgevoerd.
Het Veldpostkantoor is achtereenvolgens te Leiden en te Delft gevestigd.
In verband hiermede zijn de voor de troepen bestemde brieven en verdere stukken tot en met 20
September naar Leiden en daarna naar Delft te zenden.
De kantoren in plaatsen, van waar de manoeuvreerende troepen afkomstig zijn, behooren de voor die
troepen bestemde correspondentie zooveel mogelijk onder bundelstrook te verzenden. Op dezelfde
wijze worde gehandeld ten opzichte van de naar Leiden of Delft te verzenden correspondentie voor de
manoeuvreerende troepen, welke correspondentie door meerdere treinen in afzonderlijke brievenmalen
aan het Veldpostkantoor zal worden opgenomen.
Aan het publiek is verzocht geworden, om op de adressen van de brieven en andere stukken, bestemd
voor de manoeuvreerende troepen, behalve den naam van den geadresseerde, te vermelden: “het
Korps en het onderdeel daarvan, waartoe hij behoort” en als plaats van bestemming: “op groote
manoeuvres in Noord- en Zuid-Holland”.
Dienstorder No 390 van 11 september 1908: Ten behoeve van de troepen, die van 14 t/m 23
September e.k. aan de groepsoefeningen in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie deelnemen, wordt te
Gorinchem in samenwerking met den bestaanden postdienst, een Veldpostkantoor gevestigd.
Bovendien worden van 16 t/m 23 September in de omstreken van Breda groote manoeuvres gehouden,
waarom mede te Breda een Veldpostkantoor wordt gevestigd.
In verband hiermede zijn de voor de troepen bestemde brieven en andere stukken naar Gorinchem of
naar Breda te zenden, naar gelang geadresseerden deelnemen aan de groepsoefeningen in de Nieuwe
Hollandsche Waterlinie of aan de groote manoeuvres in de omstreken van Breda.
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De kantoren in plaatsen, van waar de manoeuvreerende troepen afkomstig zijn, behooren de voor die
troepen bestemde correspondentie zooveel mogelijk onder bundelstrook te verzenden.
Op dezelfde wijze worde gehandeld ten opzichte van de naar Gorinchem c.q. Breda te verzenden
correspondentie voor de manoeuvreerende troepen, welke correspondentie, zoo noodig, door meerdere
treinen in afzonderlijke brievenmalen aan het Veldpostkantoor zal worden opgenomen.
Aan het publiek is verzocht geworden, om op de adressen van de brieven en andere stukken, bestemd
voor de manoeuvreerende troepen, behalve den naam van den geadresseerde te vermelden: “het korps
en het onderdeel daarvan, waartoe hij behoort” en als plaats van bestemming: “op groepsoefeningen in
de Nieuwe Hollandsche Waterlinie”, c.q. “op groote manoeuvres in de omstreken van Breda”.
Dienstorder No 164 van 9 september 1909: Ten behoeve van de troepen, die van 15 t/m 21
September e.k. aan de groote manoeuvres in de provinciën Utrecht en Gelderland deelnemen, wordt
respectievelijk te Amersfoort en te Wageninqen, in samenwerking met den bestaanden postdienst een
Veldpostkantoor gevestigd.
In verband hiermede zijn de brieven en andere stukken, bestemd voor de bij de 4e Divisie ingedeelde
troepen naar Amersfoort en die voor de bij de 2e Divisie ingedeelde troepen naar Wageningen te
zenden.
De voor die troepen bestemde correspondentie behoort, inzonderheid door de kantoren in plaatsen, van
waar de manoeuvreerende troepen afkomstig zijn, zooveel mogelijk onder bundelstrook te worden
verzonden, teneinde te kunnen worden opgenomen in afzonderlijke brievenmalen, welke zoo noodig
door meerdere treinen voor de veldpostkantoren zullen worden gevormd.
Aan het publiek is verzocht geworden, om op de adressen van de brieven en andere stukken, bestemd
voor de manoeuvreerende troepen, behalve den naam van den geadresseerde te vermelden: “het korps
en het onderdeel daarvan, waartoe hij behoort" en als plaats van bestemming: “op groote manoeuvres in
de omstreken van Amersfoort” respectievelijk “op groote manoeuvres in de omstreken van
Wageningen”.
VELDPOSTKANTOOR
GRVP 0001 tot en met GRVP 0015
1904-09-01

Op 1 september 1904 werden drie grootrondstempels met karakters verstrekt.
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De afdruk van het stempel VELDPOSTKANTOOR is in het stempelboek onder het postkantoor Veghel
opgenomen: drie stuks verstrekt op 1 september 1904. Men kan de veldpostkantoren slechts
herkennen in combinatie met eventuele andere stempelafdrukken, bijvoorbeeld een naamstempel, of
andere kenmerken op geheel poststuk (zie de betreffende dienstorders).
De veldpostkantoren waren gevestigd te:
Veghel
6 tot en met 9 september 1904
Helmond
8 tot en met 10 september 1904
Eindhoven
10 tot en met 15 september 1904
Valkenburg Lb
6 tot en met 14 september 1905
Maastricht
6 tot en met 14 september 1905
Oirschot
9 tot en met 16 augustus 1906
Schijndel
9 tot en met 16 augustus 1906
Apeldoorn
4 tot en met 12 september 1907
Arnhem
4 tot en met 12 september 1907
Delft
18 tot en met 25 september 1907
Leiden
18 tot en met 25 september 1907
Gorinchem
14 tot en met 23 september 1908
Breda
16 tot en met 23 september 1908
Amersfoort
14 tot en met 22 september 1909
Wageningen
14 tot en met 22 september 1909

Apeldoorn of Arnhem?

De afdruk van het grootrondstempel van 7 september 1907 kan te Apeldoorn of te Arnhem zijn
aangebracht. Zonder verdere gegevens op het briefstukje is niet te bepalen waar de afdruk van het
stempel is aangebracht.

Wageningen

De afdruk van het grootrondstempel van 21 september 1909 is met zekerheid aangebracht te
Wageningen. Dit wordt aangetoond door de afdruk van het kantoornaamstempel WAGENINGEN.
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