’s-GRAVENHAGE Bijpostkantoren
De nummering van de bijpostkantoren te ’s-Gravenhage liep van 1 tot en met 11 en wel als volgt:
Bijkantoor no 1:
Balistraat
Bijkantoor no 2:
Boekhorststraat / Oranjeplein / Van Limburg Stirumstraat
Bijkantoor no 3:
Fluweelen Burgwal / Zuid Oost Buitensingel
Bijkantoor no 4:
Van Galenstraat / Prins Hendrikplein
Bijkantoor no. 5:
Noordeinde / Parkstraat
Bijkantoor no. 6:
Conradkade
Bijkantoor no. 7:
1ste van den Boschstraat / Charlotte de Bourbonstraat
Bijkantoor no. 8:
Vaillantlaan
Bijkantoor no. 9:
Loosduinsche Weg
Bijkantoor no. 10:
Stadhoudersplein
Bijkantoor no. 11:
Wittebrug

’sGRAVENHAGE 1
Bijpostkantoor Balistraat
’sGRAVENHAGE 1
GRBK 0023A
1897-10-28

Een grootrondstempel, met een doos karakters, werd toegezonden op 28 oktober 1897.
GRBK 0023B
1902-05-02

Twee grootrondstempels, met twee dozen karakters, werden verzonden op 2 mei 1902.
Het cijfer 1 is anders van vorm dan het cijfer 1 in het stempel van 1897.
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GRBK 0023C
1904-08-18

Een grootrondstempel, met een doos karakters, werd toegezonden op 18 augustus 1904.
Ook hier is het cijfer 1 weer anders dan in de voorgaande stempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 november 1906.

’sGRAVENHAGE 2
Bijpostkantoor Boekhorststraat (tot en met 30 april 1898)
Dienstorder No 60 van 9 april 1898: Het bijpost- en telegraafkantoor Boekhorststraat te ’s
Gravenhage wordt, met ingang van 1 Mei 1898 opgeheven. Een nieuw bijpost- en telegraafkantoor
wordt gevestigd op het Oranjeplein te ’s Gravenhage.

Bijpostkantoor Oranjeplein (vanaf 1 mei 1898 tot en met 29 maart 1904)
’sGRAVENHAGE 2
GRBK 0024
1898-01-31

Twee grootrondstempels, met twee dozen karakters, werden toegezonden op 31 januari 1898.
Dienstorder No 175 van maart 1904: Het bijpost- en telegraafkantoor Oranjeplein te ’s Gravenhage
wordt, met ingang van 30 Maart 1904 opgeheven. Een nieuw bijpost- en telegraafkantoor wordt
gevestigd op de Van Limburg Stirumstraat te ’s Gravenhage.

Bijpostkantoor Van Limburg Stirumstraat (vanaf 30 maart 1904)
Dienstorder No 175 van maart 1904: Het bijpost- en telegraafkantoor Oranjeplein te ’s Gravenhage
wordt, met ingang van 30 Maart 1904 opgeheven. Een nieuw bijpost- en telegraafkantoor wordt
gevestigd op de Van Limburg Stirumstraat te ’s Gravenhage.
1900-09-00
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Een grootrondstempel, met karakters, werd verzonden in februari 1900.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming ’sGRAVENHAGE v.LIMB.STIR.,
werd toegezonden op 11 februari 1907.

’sGRAVENHAGE 3
Bijpostkantoor Fluweelen Burgwal (tot en met 22 april 1906)
’sGRAVENHAGE 3
GRBK 0025A
1895-05-18

Het eerste grootrondstempel, met karakters, werd toegezonden op 18 mei 1895.
Het bijkantoornummer 3 in het stempel is klein.
GRBK 0025B
1897-03-16

Op 16 maart 1897 werd een nieuw stempel verzonden, eveneens met karakters.
Het cijfer 3 is groot.
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GRBK 0025C
1899-01-07

Een nieuw grootrondstempel werd, met een doos karakters, verzonden op 7 januari 1899.
Het bijkantoornummer 3 in het stempel heeft een iets andere vorm dan in het stempel van 1897 en is
meer open.

Op 24 september 1902 volgde een nieuw stempel. Bij de afdruk is geen melding gemaakt of een doos
karakters als dan niet werd meegezonden.
Het laatste grootrondstempel voor het bijpostkantoor Fluweelen Burgwal werd, met karakters,
toegezonden op 28 februari 1905. In verband met de opheffing van het bijkantoor op 21 april 1906 zijn
geen typenraderstempels verstrekt.
Dienstorder No 161 van 11 april 1906: Het bijpost- en telegraafkantoor aan den Fluweelen Burgwal
te ’s Gravenhage wordt den 21en April e.k., na sluiting van den dienst, opgeheven.
Een nieuw bijpost- en telegraafkantoor wordt, met ingang van 23 April e.k. gevestigd aan den ZuidOost-Buitensingel aldaar.

’sGRAVENHAGE 4
Bijpostkantoor Van Galenstraat (tot en met 9 juni 1903)
’sGRAVENHAGE 4
GRBK 0026A
1897-08-18
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Op 18 augustus 1897 werd een grootrondstempel, met een doos karakters, toegezonden naar het
bijpostkantoor Van Galenstraat.
De benaming van het bijpostkantoor: Prins Hendrikplein (P.H.plein) werd later bij de afdruk van dit
stempel in het stempelboek vermeld. Het cijfer 4 in het stempel heeft LINKS een spitse punt.
Dienstorder 254 van 28 mei 1903: Het bijpost- en telegraafkantoor, in de van Galenstraat te
’sGravenhage wordt, met ingang van 10 Juni e.k., opgeheven.
Een nieuw bijpost- en telegraafkantoor wordt alsdan gevestigd op het Prins Hendrikplein aldaar.
In de “Alphabetische lijst van gemeenten”, enz. is onder ’s-Gravenhage door te halen, achter
bijkantoor 4, “van Galenstraat” en daarvoor in de plaats te stellen: “Prins Hendrikplein”.

Bijpostkantoor Prins Hendrikplein (vanaf 10 juni 1903)
Dienstorder 254 van 28 mei 1903: Het bijpost- en telegraafkantoor, in de van Galenstraat te
’sGravenhage wordt, met ingang van 10 Juni e.k., opgeheven.
Een nieuw bijpost- en telegraafkantoor wordt alsdan gevestigd op het Prins Hendrikplein aldaar.
In de “Alphabetische lijst van gemeenten”, enz. is onder ’s-Gravenhage door te halen, achter
bijkantoor 4, “van Galenstraat” en daarvoor in de plaats te stellen: “Prins Hendrikplein”.
GRBK 0026B
1902-07-14

Op 14 juli 1902 volgde het tweede grootrondstempel.
Hierin heeft het cijfer 4 LINKS een stompe punt.
Het derde en daarmee laatste grootrondstempel werd, met karakters, verstrekt op 16 juni 1904.
Ook dit stempel heeft een cijfer 4 met een stompe punt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd verzonden op 31 december 1906.

’sGRAVENHAGE 5
Bijpostkantoor Noordeinde (tot en met 30 april 1901)
’sGRAVENHAGE 5
GRBK 0027A
1895-02-23

5

Op 23 februari 1895 werd naar het bijkantoor Noordeinde een grootrondstempel verzonden, met
karakters. Het cijfer 5 in het stempel voor het bijkantoor is van het kleine model.
Dienstorder No 83 P – 151 T van 26 april 1901: Met ingang van 1 Mei a.s. wordt het bijpost- en
telegraafkantoor Noordeinde te ’s Gravenhage opgeheven en een bijpost- en telegraafkantoor
gevestigd in de Parkstraat aldaar. In de “Alphabetische lijst der Gemeenten enz.” is onder ’s
Gravenhage door te halen: “5 Bijkantoor Noordeinde” en in alphabetische volgorde bij te voegen: “5
Bijkantoor Parkstraat”.

Bijpostkantoor Parkstraat (vanaf 1 mei 1901)
Dienstorder No 83 P – 151 T van 26 april 1901: Met ingang van 1 Mei a.s. wordt het bijpost- en
telegraafkantoor Noordeinde te ’s Gravenhage opgeheven en een bijpost- en telegraafkantoor
gevestigd in de Parkstraat aldaar. In de “Alphabetische lijst der Gemeenten enz.” is onder ’s
Gravenhage door te halen: “5 Bijkantoor Noordeinde” en in alphabetische volgorde bij te voegen: “5
Bijkantoor Parkstraat”.
GRBK 0027B
1902-12-18

Twee stempels werden toegezonden op 18 december 1902.
Het cijfer 5 in het stempel voor het bijkantoor is nu van het grote model.
Op 30 januari 1903 werden twee dozen met karakters toegezonden, zonder stempels.
Waarschijnlijk zijn op 18 december 1902 geen dozen met karakters meegezonden en is dit alsnog
gebeurd.
Het laatste grootrondstempel werd, met karakters, toegezonden op 24 juli 1903.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers en de benaming ’sGRAVENHAGE PARKSTRAAT, werd toegezonden op 3 januari 1910.

’sGRAVENHAGE 6
Bijpostkantoor Conradkade
’sGRAVENHAGE 6
GRBK 0028
1898-01-31
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Aan het bijpostkantoor Conradkade werden op 31 januari 1898 twee stempels verstrekt.
Bij de afdruk is vermeld, dat deze grootrondstempels als overcompleet werden terugontvangen op 29
november 1924.
Een nieuw grootrondstempel, met karakters, werd toegezonden op 5 augustus 1903.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming ’sGRAVENHAGE CONRADKADE, werd toegezonden op 3 december 1907.

’sGRAVENHAGE 7
Bijpostkantoor 1ste van den Boschstraat (tot 15 april 1909)
Dienstorder No 191 P – 293 T van 24 november 1898: Met ingang van 1 December e.k. wordt in de
1ste van den Boschstraat een bijpost- en telegraafkantoor geopend, dat in de alphabetische lijst der
gemeenten, enz. onder ’sGravenhage is op te nemen als: 7. Bijkantoor 1ste van den Boschstraat.
’sGRAVENHAGE 7
GRBK 0029
1898-12-02

Twee grootrondstempels werden toegezonden naar het bijkantoor Van de Boschstraat op 2 december
1898 alsmede een kantoornaamstempel.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming ’sGRAVENHAGE V.D.
BOSCHSTR., werd toegezonden op 15 april 1907.

’sGRAVENHAGE 8
Bijpostkantoor Vaillantlaan
Dienstorder No 150 van 26 maart 1903: Met ingang van 1 April e.k. wordt een bijpost- en
telegraafkantoor gevestigd in de Vaillantlaan te ’s-Gravenhage. In de “Alphabetische lijst van
Gemeenten, enz.”, is onder ’s-Gravenhage op te nemen: Bijkantoor 8. Vaillantlaan.
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’sGRAVENHAGE 8
GRBK 0030
1903-04-01

Aan het bijkantoor Vaillantlaan werden op 31 maart 1903 twee stempels met twee dozen karakters
toegezonden.
Het langebalkstempel met de benaming ’sGRAVENHAGE VAILLANTLAAN, werd toegezonden op 12
december 1913.

’sGRAVENHAGE 9
Bijpostkantoor Loosduinsche Weg
’sGRAVENHAGE 9
GRBK 0031
1904-08-18

Drie grootrondstempels met drie dozen karakters, werden verzonden op 18 augustus 1904 naar met
bijpostkantoor Loosduinscheweg.
Mededeeling No 5737s van 18 december 1913: Met ingang van 1 Januari 1914 wordt te
’sGravenhage, onder opheffing van het bijkantoor “Loosduinsche Weg”, een bijpostkantoor gevestigd
bij de Loosduinsche brug en aan de la Reijkade. Deze nieuwe bijkantoren zullen, voor wat den
telegraafdienst betreft, alleen geopend zijn voor het aannemen en verzenden van telegrammen.
Het langebalkstempel met de benaming ’sGRAVENHAGE LOOSD.BRUG, werd toegezonden op 19
december 1913.

’sGRAVENHAGE 10
Bijpostkantoor Stadhoudersplein
Dienstorder No 483 van 8 september 1904: Met ingang van 19 September e.k. wordt een bijpost- en
telegraafkantoor gevestigd aan het Stadhoudersplein te ’s Gravenhage. In de “Alphabetische lijst der
gemeenten, enz.”, is onder ’s Gravenhage op te nemen: Bijkantoor 10. Stadhoudersplein.
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’sGRAVENHAGE 10
GRBK 0032
1904-09-19

Op 1 september 1904 werden twee grootrondstempels, met karakters, toegezonden naar het
bijkantoor Stadhoudersplein. De stempels werden op 19 september 1904 in gebruik genomen.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming ’sGRAVENHAGE STADH.PL.,
werd toegezonden op 19 juni 1908.

’sGRAVENHAGE 11
Bijpostkantoor Wittebrug
Dienstorder No 239 van 23 mei 1906: Met ingang van 1 Juni e.k. wordt te ’s-Gravenhage een
bijpost- en telegraafkantoor gevestigd nabij de Wittebrug aldaar. In de alphabetische lijst van
gemeenten, enz., is onder ’sGravenhage op te nemen: Bijkantoor 11. Wittebrug.
Afdrukken van de stempels type A en B komen niet (meer) voor in de stempelboeken.
’sGRAVENHAGE 11
GRBK 0033A
1906-06-01

Kleine vlaggen aan de cijfers 1
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GRBK 0033B
Datum van verstrekking is niet (meer) bekend

Grote vlaggen aan de cijfers 1
Het kortebalkstempel met de benaming ’sGRAVENHAGE WITTEBRUG was besteld in juli 1920 en
werd verzonden op 9 november 1920.
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1928 is de volgende melding
opgenomen: Dank zij de gewaardeerde medewerking van de heeren Bogaard en Nieuwenhuyzen,
kunnen wij vermelden, dat de oude grootrondstempel (type 1895) behalve te Maartensdijk (Utr.) nog
steeds dienst doet op de hulpkantoren 2de Exloërmond, Hardenberg, Heeten, Kolham, Uden en op
het wijkkantoor ’s Gravenhage 11 (Wittebrug).

GRONINGEN Tijdelijk Bijpostkantoor
GRONINGEN TENTOONSTELLING
Dienstorder No 277 van 11 juni 1903: Op het terrein van de “Tentoonstelling van Nijverheid en
Kunst” te Groningen, te houden van 15 Juni tot 15 Augustus, of wellicht 1 September, aanstaande, zal
gedurende gemeld tijdvak een bijpost- en telegraafkantoor zijn gevestigd.
GRONINGEN-TENTOONSTELLING
GRBK 0034
1903-06-15

Een grootrondstempel werd toegezonden op 15 juni 1903.
Gebruiksperiode van 15 juni 1903 tot en met 1 september 1903.
Het grootrondstempel werd terugontvangen en vernietigd op 16 februari 1934.
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HAARLEM Bijpostkantoren
HAARLEM 1
Bijpostkantoor Plein
Dienstorder No 99 P – 190 T van 25 mei 1901: Met ingang van 1 Juli e.k. wordt een bijpost- en
telegraafkantoor gevestigd te Haarlem op het Plein. In de alphabetische lijst der gemeenten, enz. is
onder Haarlem op te nemen: 1. Bijkantoor Plein.
HAARLEM 1
GRBK 0035
1901-07-01

Op 25 juni 1901 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt en op 1 juli 1901 in gebruik
genomen.
Het langebalkstempel met de benaming HAARLEM PLEIN werd toegezonden op 14 maart 1908.

HAARLEM (BLOEMENDAAL) zie tevens postkantoor BLOEMENDAAL
Dienstorder No 111 van 24 mei 1894: Het postkantoor te Haarlem zal, in plaats van dat te Overveen,
te rekenen van 1 Juni a.s., als hoofdkantoor optreden voor het bijkantoor te Bloemendaal.
Dienstorder No 161 van 7 augustus 1896: Vermits de bestelling te Bloemendaal uitgaat van het
postkantoor te Overveen, behooren de quitantiën voor Bloemendaal te worden toegezonden aan het
genoemde postkantoor.
HAARLEM (BLOEMENDAAL)
GRBK 0036
1898-02-14

Op 14 februari 1898 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor BLOEMENDAAL trad in werking op 1 oktober 1902 (zie aldaar).
Het langebalkstempel met de benaming BLOEMENDAAL werd toegezonden op 22 augustus 1907.

11

HELDER (Den Helder) Bijpostkantoor
HELDER 1
Bijpostkantoor Ankerpark
Dienstorder No 5 van 5 januari 1899: Met ingang van 16 Februari e.k. wordt te Helder in het
Ankerpark een bijkantoor der posterijen geopend, dat in de alphabetische lijst der gemeenten, enz.
onder Helder is op te nemen als: 1. Bijkantoor Ankerpark.
HELDER 1
GRBK 0037
1899-02-16

Op 16 februari 1899 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming HELDER ANKERPARK, werd
toegezonden op 2 september 1907

LEEUWARDEN Bijpostkantoor
Dienstorder No 308 van 5 juli 1906: Van 16 Juli tot en met 6, c.q. 13 Augustus a.s., zal op het terrein
van de tentoonstelling welke door de vereniging “Nijverheid” te Leeuwarden zal worden
georganiseerd, een bijkantoor voor den post- en telegraafdienst met aansluiting aan het interlocale
telefoonnet zijn opengesteld.
Dienstorder No 316 van 12 juli 1906: De openstelling van het tijdelijk bijkantoor op het terrein van de
tentoonstelling te Leeuwarden (zie dienstorder 308 van het loopende jaar) is nader gesteld op 14
dezer.
Voor dit bijpostkantoor werd géén grootrondstempel vervaardigd.
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LEIDEN Bijpostkantoor
LEIDEN 1
Bijpostkantoor Utrechtsche Veer
Dienstorder No 33 P – 55 T van 8 februari 1901: Met ingang van 16 Februari e.k. wordt een bijposten telegraafkantoor gevestigd op het “Utrechtsche Veer” te Leiden. In de alphabetische lijst der
gemeenten, enz. is dit bijkantoor onder Leiden op te nemen: 1. bijkantoor Utrechtsche Veer.
LEIDEN 1
GRBK 0038
1901-02-16

Op 28 januari 1901 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt en op 16 februari 1901 in
gebruik genomen.
Mededeeling No 5111s van 27 oktober 1910: Met ingang van 1 November 1910 wordt het bijpost- en
telegraafkantoor aan het Utrechtsche veer te Leiden opgeheven en aldaar een bijpost- en
telegraafkantoor gevestigd aan de Plantage.

MAASTRICHT Bijpostkantoor
MAASTRICHT 1
Bijpostkantoor Wijk
MAASTRICHT 1
GRBK 0039A
1897-08-18

Op 18 augustus 1897 werd een grootrondstempel toegezonden met karakters.
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GRBK 0039B
1905-01-09

Een nieuw grootrondstempel met karakters werd verstrekt op 9 januari 1905.
Het cijfer 1 is groter en de vlag heeft een andere stand.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers en de benaming MAASTRICHT WIJK, werd
toegezonden op 14 augustus 1911.

1897

1905

NIJMEGEN Bijpostkantoren
De nummering van de bijpostkantoren te Nijmegen was 1 en 2 en wel als volgt:
Bijkantoor no 1:
Station
Bijkantoor no. 2:
Straalmanstraat (tot 17 mei 1909)

NIJMEGEN 1
Bijpostkantoor Station
NIJMEGEN 1
GRBK 0040A
1899-09-30
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Op 30 september 1899 werden twee grootrondstempels toegezonden, zonder karakters.
GRBK 0040B
1905-08-27

Een nieuw grootrondstempel met karakters werd verstrekt op 28 augustus 1905.
Het cijfer 1 is dikker en raakt bijna de buitencirkel. Ook de vlag is van een andere vorm.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming NIJMEGEN STATION, werd
toegezonden op 31 december 1906.

NIJMEGEN 2
Bijkantoor Straalmanstraat (tot 17 mei 1909, daarna Hezelstraat)
Dienstorder No 159 P – 280 T van 22 september 1899: Met ingang van 1 October e.k. wordt te
Nijmegen, in de Straalmanstraat een bijpost- en telegraafkantoor geopend, dat in de alphabetische
lijst der gemeenten, enz. onder Nijmegen is op te nemen: 2. Bijkantoor Straalmanstraat.
NIJMEGEN 2
GRBK 0041
1899-10-01

Op 30 september 1899 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt en op 1 oktober 1899
in gebruik genomen. De grootrondstempels werden in juni 1926 terugontvangen en vernietigd.
Het langebalkstempel met de benaming NIJMEGEN HEZELSTR. werd toegezonden op 5 september
1910.
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ROTTERDAM Bijpostkantoren
De nummering van de bijpostkantoren te Rotterdam liep van 1 tot en met 10 en wel als volgt:
Bijkantoor no 1:
Bijkantoor no 2:
Bijkantoor no 3:
Bijkantoor no 4:
Bijkantoor no 5:
Bijkantoor no 6:
Bijkantoor no 7:
Bijkantoor no 8:
Bijkantoor no 9:
Bijkantoor no 10:

Havenstraat / Delfshaven / Nieuwe Binnenweg
Goudsche Singel (of Goudschesingel)
Waterloostraat / Avenue Concordia (Rotterdam-Kralingen)
Kruiskade
Van der Takstraat / Prins Hendrikkade
Veerkade
Charlois
Katendrecht
Burgemeester de Roosstraat
’s-Gravendijkwal

ROTTERDAM 1
Bijpostkantoor Havenstraat (tot en met 15 januari 1900)
ROTTERDAM 1
GRBK 0042A
1897-10-01

Op 1 oktober 1897 werden twee grootrondstempels met karakters toegezonden.
De vlag van het cijfer 1 is smal.

Bijpostkantoor Nieuwe Binnenweg
Van de opheffing van het bijpostkantoor Havenstraat en de vestiging van het bijpostkantoor Nieuwe
Binnenweg is, voor zover bekend, géén melding gemaakt in de dienstorders.
GRBK 0042B
1898-09-30

Een nieuw grootrondstempel werd zonder karakters toegezonden op 30 september 1898.
De vlag van het cijfer 1 is breed.
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GRBK 0042C
1901-11-27

Twee grootrondstempels met karakters werden verstrekt op 27 november 1901.
De vlag is breed en dunner dan van het vorige stempel.
Het kortebalkstempel groot model, met Arabische maandcijfers, werd verstrekt op 6 augustus 1906.

ROTTERDAM 2
Bijpostkantoor Goudsche Singel
ROTTERDAM 2
GRBK 0043
1897-10-01

Twee grootrondstempels met karakters werden verstrekt op 1 oktober 1897.
Op 27 november 1901 werden twee nieuwe grootrondstempels toegezonden.
Het kortebalkstempel groot model, met Arabische maandcijfers, werd verstrekt op 6 augustus 1906.

ROTTERDAM 3
Bijpostkantoor Waterloostraat (tot en met 30 september 1900)
ROTTERDAM 3
GRBK 0044
1897-10-01

Op 1 oktober 1897 werden twee grootrondstempels met karakters toegezonden.
Dienstorder No 204 P – 372 T van 8 november 1900: In verband met de verplaatsing van het
bijkantoor Rotterdam-Kralingen van de Waterloostraat naar de Avenue Concordia, zal dat bijkantoor
voor het vervolg als “Rotterdam. Avenue Concordia” worden aangeduid.
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Bijkantoor Avenue Concordia (vanaf 1 oktober 1900)
Dienstorder No 204 P – 372 T van 8 november 1900: In verband met de verplaatsing van het
bijkantoor Rotterdam-Kralingen van de Waterloostraat naar de Avenue Concordia, zal dat bijkantoor
voor het vervolg als “Rotterdam. Avenue Concordia” worden aangeduid.
1901-03-30

Op 30 maart 1901 werd een nieuw grootrondstempel, zonder karakters, toegezonden.

Op 27 november 1901 werden twee nieuwe grootrondstempels met karakters verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming ROTTERDAM AVEN.CON., zou
eerst door de fa. Posthumus worden vervaardigd, maar die aantekening bij de stempelafdruk is
doorgehaald. Het langebalkstempel werd toegezonden op 24 augustus 1908.

ROTTERDAM 4
Bijpostkantoor Kruiskade
ROTTERDAM 4
GRBK 0045A
1896-08-15

Op 15 augustus 1896 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Het cijfer 4 heeft een spitse punt.
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GRBK 0045B
1897-10-01

Op 1 oktober 1897 werden twee nieuwe stempels met karakters verstrekt.
Het cijfer 4 heeft een stompe punt.

Op 27 november 1901 werd een grootrondstempel toegezonden, met karakters.
Ook hier heeft het cijfer 4 een stompe punt.
Het kortebalkstempel groot model, met Arabische maandcijfers, werd verstrekt op 6 augustus 1906.

ROTTERDAM 5
Bijpostkantoor Van der Takstraat (tot en met 31 december 1897)
ROTTERDAM 5
GRBK 0046A
1897-10-01

Op 1 oktober 1897 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt.
Het cijfer 5 heeft een rechte vlag.

19

Dienstorder No 266 P van december 1897: Het bijpost- en telegraafkantoor in de Van der Takstraat
te Rotterdam is opgeheven. Een nieuw bijpost- en telegraafkantoor is gevestigd aan de Prins
Hendrikkade te Rotterdam.

Bijpostkantoor Prins Hendrikkade (vanaf 1 januari 1898)
Dienstorder No 266 P van december 1897: Het bijpost- en telegraafkantoor in de Van der Takstraat
te Rotterdam is opgeheven. Een nieuw bijpost- en telegraafkantoor is gevestigd aan de Prins
Hendrikkade te Rotterdam.
GRBK 0046B
1898-09-30

Op 30 september 1898 volgde een nieuw stempel, zonder karakters.
Het cijfer 5 heeft een afgeschuinde vlag.
GRBK 0046C
1899-04-08

Op 8 april 1899 werd weer een stempel toegezonden zonder karakters.
De krul van het cijfer 5 is meer gedrongen. Er is meer ruimte tussen de vlag en de krul.
Het laatste grootrondstempel werd verstrekt op 18 december 1901.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 oktober 1906.

ROTTERDAM 6
Bijpostkantoor Veerkade
ROTTERDAM 6
GRBK 0047A
1897-10-01
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Op 1 oktober 1897 werden twee grootrondstempels met karakters toegezonden.
Het cijfer 6 is van een kleiner model dan het volgende grootrondstempel.
GRBK 0047B
1898-09-30

Een nieuw grootrondstempel, zonder karakters, volgde op 30 september 1898.
Het cijfer 6 is van een groter model dan het voorafgaande stempel.
Op 18 december 1901 werden twee nieuwe stempels verstrekt, met karakters.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 oktober 1906.

ROTTERDAM 7
Bijpostkantoor Charlois
ROTTERDAM 7
GRBK 0048A
1897-03-26

Op 26 maart 1897 werden twee grootrondstempels toegezonden.
Het cijfer 7 raakt de binnen en buitencirkel van het stempel niet.
GRBK 0048B
1898-09-30

Op 30 september 1898 werd een nieuw stempel toegezonden, zonder karakters.
Het cijfer 7 is iets groter dan het cijfer in het voorafgaande stempel en raakt bijna de buiten- en
binnencirkel.
Het laatste grootrondstempel werd verstrekt op 18 december 1901.
Ook hierbij raakt het cijfer 7 bijna de buiten- en binnencirkel van het stempel.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 24 augustus 1908.
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ROTTERDAM 8
Bijpostkantoor Katendrecht
ROTTERDAM 8
GRBK 0049
1897-03-26

Op 26 maart 1897 werden twee grootrondstempel met karakters toegezonden.
Een nieuw grootrondstempel volgde op 30 september 1898, zonder karakters.

Het laatste grootrondstempel werd verstrekt op 18 december 1901.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming ROTTERDAM KATENDR., werd
toegezonden op 24 augustus 1908.

ROTTERDAM 9
Bijpostkantoor Burgemeester de Roosstraat
Dienstorder No 45 P – 65 T van 21 februari 1899: Met ingang van 1 Maart e k. wordt te Rotterdam
in de Burgemeester de Roosstraat een bijpost- en telegraafkantoor geopend, dat in de alphabetische
lijst der gemeenten, enz. onder Rotterdam is op te nemen: 9. Bijkantoor Burgemeester de Roosstraat.
ROTTERDAM 9
GRBK 0050
1899-03-01

Op 1 maart 1899 werden twee grootrondstempels met karakters toegezonden.
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Op 14 november 1899 volgden nog twee stempels, zonder karakters.

Het laatste grootrondstempel werd met karakters verstrekt op 18 december 1901.
In vergelijking met het cijfer 9 in het eerste stempel lijkt het cijfer in het stempel van 1901 iets groter te
zijn. Door de auteur is in de tweede vergroting het cijfer 9 bijgewerkt, waardoor zowel de bovenzijde
als de onderzijde van het cijfer de buiten- en binnencirkel van het stempel raken. Wellicht is het cijfer 9
door de stempelmaker met een vijl bewerkt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 oktober 1906.

ROTTERDAM 10
Bijpostkantoor ’s-Gravendijkwal
Dienstorder No 235 P – 401 T van 28 december 1899: Met ingang van 16 Januari 1900 wordt te
Rotterdam een nieuw bijpost- en telegraafkantoor gevestigd aan den ’s-Gravendijkwal, hetwelk in de
alphabetische lijst der gemeenten, enz. onder Rotterdam is op te nemen: 10.
ROTTERDAM 10
GRBK 0051A
1900-01-16

23

Op 16 januari 1900 werden twee grootrondstempels met karakters toegezonden.
De spatie tussen de cijfers 1 en 0 van het getal 10 is klein.
GRBK 0051B
1901-03-30

Op 30 maart 1901 werden twee nieuwe stempels toegezonden, zonder karakters.
De spatie tussen de cijfers 1 en 0 van het getal 10 is groter.
Op 18 december 1901 volgde het laatste grootrondstempel.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 4 september 1908 en is als
ontvreemd vermeld op 27 januari 1909.

SCHEVENINGEN Bijpostkantoren
SCHEVENINGEN 1
Een grootrondstempel SCHEVENINGEN 1 is niet aangemaakt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907.

SCHEVENINGEN 2
Het stempel was bestemd voor gebruik in het (tijdelijke) bijpostkantoor tijdens de tentoonstelling
“Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid”. De heer P.C. van Staveren schreef in het
decembernummer van het jaar 1899 van het Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde: Dat onze
postadministratie ook een open oog heeft voor de vrouwenbeweging, bleek uit de in dienststelling, op
de Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te Scheveningen, van een hulppostkantoor, met speciaal
daarvoor vervaardigden stempel Scheveningen 2. Het kantoor werd bestuurd door eene dame. Het is
te hopen, dat de stempel zijn geld heeft opgebracht, en de administratie de verzamelaars nog dikwijls
zoo’n buitenkansje zal doen deelachtig worden!
De tentoonstelling werd georganiseerd door de Vereeniging Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid ter gelegenheid van de troonsbestijging van prinses Wilhelmina. De tentoonstelling
trok 90.000 bezoekers.
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Dienstorder No 99 P – 133 T van 30 juni 1898: Gedurende het tijdvak van 1 Juli tot 1 October e.k.
wordt op het terrein voor de Internationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te ’sGravenhage een
bijpost- en telegraafkantoor gevestigd, dat mede aan den pakketpostdienst, doch niet aan den dienst
der Rijkspostspaarbank zal deelnemen. Dit bijkantoor zal, wat den postdienst betreft, onder het
postkantoor te Scheveningen en, wat den telegraafdienst aangaat, onder het hoofdtelegraafkantoor te
’sGravenhage ressorteeren.
Dienstorder No 114 P – 158 T van 25 juli 1898: Het bijkantoor op het terrein der Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid te ’sGravenhage , bedoeld bij no. 99 P-133 T van de dienstorders
van het loopende jaar, wordt, met ingang van 1 Augustus a. s., mede opengesteld voor den dienst der
Rijkspostspaarbank.
SCHEVENINGEN 2
GRBK 0052
1898-07-01

Op 1 juli 1898 werden twee grootrondstempels met karakters toegezonden.
Gebruiksperiode van 1 juli 1898 tot en met 30 september 1898.

SCHEVENINGEN-BADHUIS
Bijpostkantoor Badhuis (tot en met 14 juni 1900)
Dienstorder No 113 P – 58 T van 24 mei 1894: Op 1 Juni a.s. worden het tijdelijk post- en
telegraafkantoor in het badhuis te Scheveningen, voor den duur van het badseizoen, heropend.
Dienstorder No 142 T van 5 oktober 1894: Het bijkantoor in het Badhuis te Scheveningen is op 30
September jl. gesloten.
Dienstorder No 124 P – 79 T van 28 mei 1897: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor in het
Badhuis te Scheveningen wordt op 1 Juni aanstaande, voor den duur van den badtijd, voor het
algemeen verkeer geopend.
Dienstorder No 87 P – 107 T van 27 mei 1898: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor in het
Badhuis te Scheveningen is op 29 Mei jl., voor den duur van den badtijd, voor het algemeen verkeer
geopend.
Dienstorder No 164 P – 248 T van 11 oktober 1898: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor in het
Badhuis te Scheveningen is op 30 September jl., na afloop van den dienst, gesloten.
Dienstorder No 99 P – 156 T van 27 mei 1899: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor in het
Badhuis te Scheveningen wordt op 1 Juni aanstaande, voor den duur van den badtijd, voor het
algemeen verkeer geopend.
Dienstorder No 169 P – 291 T van 6 oktober 1899: Het tijdelijke bijpost- en telegraafkantoor in het
Badhuis te Scheveningen werd op 30 September j.l., na afloop van den dienst, gesloten.
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Dienstorder No 73 P – 114 T van 6 april 1900: Het tijdelijk bijkantoor der posterijen en telegraphie te
Scheveningen (Badhuis) zal voor het vervolg worden aangeduid als Scheveningen (Kurhaus).
SCHEVENINGEN-BADHUIS
GRBK 0053
1897-08-18

Op 18 augustus 1897 werd een grootrondstempel toegezonden, met karakters.
a. Eerste gebruiksperiode van 19 augustus 1897 tot 30 september 1897.
b. Tweede gebruiksperiode van 29 mei 1898 tot 30 september 1898.
c. Derde gebruiksperiode van 1 juni 1899 tot 30 september 1899.

SCHEVENINGEN-KURHAUS
Bijpostkantoor Kurhaus (vanaf 15 juni 1900)
Dienstorder No 73 P – 114 T van 6 april 1900: Het tijdelijk bijkantoor der posterijen en telegraphie te
Scheveningen (Badhuis) zal voor het vervolg worden aangeduid als Scheveningen (Kurhaus).
Dienstorder No 175 T van 23 mei 1900: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor in het Kurhaus te
Scheveningen wordt op 1 Juni aanstaande, voor den duur van den badtijd, voor het algemeen verkeer
heropend. Voor de diensturen wordt verwezen naar de Lijst der kantoren, waarin, achter den naam
van het betrokken bijkantoor het tijdvak “van 29 Mei-30 Juni” is te wijzigen in “van 1-30 Juni”.
Dienstorder No 337 T van 28 september 1900: Het bijpost- en telegraafkantoor in het Kurhaus te
Scheveningen zal 30 dezer na afloop van den dienst worden gesloten.
Dienstorder No 13325 van 26 september 1891: Het bijpost- en telegraafkantoor in het Kurhaus te
Scheveningen zal op 30 dezer, na afloop van den dienst, worden gesloten.
Dienstorder No 184 T van 29 mei 1902: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor in het Kurhaus te
Scheveningen wordt op 1 Juni aanstaande, voor den duur van den badtijd, voor het algemeen verkeer
heropend.

Dienstorder No 9435 van 19 mei 1904: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor in het Kurhaus te
Scheveningen wordt op 1 Juni a.s., voor den duur van den badtijd, voor het algemeen verkeer
heropend.
Dienstroder No 520 van 22 september 1904: Het bijpost- en telegraafkantoor in het Kurhaus te
Scheveningen wordt, op 30 dezer, na afloop van den dienst gesloten.
Dienstorder No 9179 van 4 mei 1905: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor in het Kurhaus te
Scheveningen wordt, op 1 Juni a.s., voor den duur van den badtijd, voor het algemeen verkeer
heropend.
Dienstorder No 22917 van 12 oktober 1905: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor in het Kurhaus
te Scheveningen werd op 30 September j.l., na afloop van den dienst gesloten.
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SCHEVENINGEN-KURHAUS
GRBK 0054
1900-05-11

Op 11 mei 1900 werden twee grootrondstempels, met karakters, toegezonden.
a. Eerste gebruiksperiode van 1 juni 1900 tot 30 september 1900.
b. Tweede gebruiksperiode van 1 juni 1901 tot 30 september 1901.
c. Derde gebruiksperiode van 1 juni 1902 tot 30 september 1902.
d. Vierde gebruiksperiode van 1 juni 1903 tot 30 september 1903.
e. Vijfde gebruiksperiode van 1 juni 1904 tot 30 september 1904.
f. Zesde gebruiksperiode van 1 juni 1905 tot 30 september 1905.
g. Zevende gebruiksperiode van 1 juni 1906 tot 30 september 1906.
Dienstorder No 1306s van 23 mei 1907: Het bijpost- en telegraafkantoor in het Kurhaus te
Scheveningen wordt, op 1 Juni a.s., voor den duur van het badseizoen, heropend.
Vanaf 11 februari 1907 werd gebruik gemaakt van de nieuwe langebalk typenraderstempels.

TILBURG Bijpostkantoor
TILBURG-GOIRKE
Bijpostkantoor Goirke (tot 6 maart 1907, daarna Wilhelminapark)
TILBURG-GOIRKE
GRBK 0055
1905-02-16

Op 16 februari 1905 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming TILBURG WILH.PARK, was
besteld in december 1906 en werd toegezonden op 11 februari 1907.
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UTRECHT Bijpostkantoren
De nummering van de bijpostkantoren te Utrecht liep van 1 tot en met 4 en wel als volgt:
Bijkantoor no 1:
Bijkantoor no 2:
Bijkantoor no 3:
Bijkantoor no. 4:

Catharijnekade
Twijnstraat
Weistraat
Bemuurde Weerd

UTRECHT 1
Bijpostkantoor Catharijnekade
UTRECHT 1
GRBK 0056
1896-01-02

Op 2 januari 1896 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming UTRECHT CATH.KADE, werd
toegezonden op 10 april 1907.

UTRECHT 2
Bijpostkantoor Twijnstraat
UTRECHT 2
GRBK 0057
1899-05-02

Op 2 mei 1899 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Mededeeling No 1967s van 20 april 1911: Met ingang van 1 Mei 1911 wordt in de Nicolaasstraat te
Utrecht, onder opheffing van het bijkantoor in de Twijnstraat aldaar, een bijpost- en telegraafkantoor
gevestigd.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 oktober 1906.

UTRECHT 3
Bijpostkantoor Weistraat
UTRECHT 3
GRBK 0058
1898-09-30
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Op 30 september 1898 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming UTRECHT WEISTRAAT, werd
toegezonden op 12 februari 1908.

UTRECHT 4
Bijpostkantoor Bemuurde Weerd
Dienstorder No 211 P – 367 T van 1 december 1899: Met ingang van 16 December e.k. wordt te
Utrecht in de “Bemuurde Weerd” een bijpost- en telegraafkantoor gevestigd, dat in de alphabetische
lijst der gemeenten, enz. onder Utrecht is op te nemen als: 4. Bijkantoor Bemuurde Weerd.
UTRECHT 4
GRBK 0059
1899-12-16

In oktober 1899 werden twee grootrondstempels verstrekt en op 16 december 1899 in gebruik
genomen. Het langebalkstempel met de benaming UTRECHT BEM.WEERD werd toegezonden op 16
oktober 1909.

VENLO Bijpostkantoor
Hulpostpkantoor Blerick
Dienstorder No 603 van 28 december 1903: Het hulpkantoor te Blerick wordt, met ingang van 16
Januari e.k., opgeheven en vervangen door een bijpostkantoor, met het postkantoor Venlo als
hoofdkantoor.
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VENLO 1
Bijpostkantoor Blerick
VENLO 1
GRBK 0060
1904-01-22

Op 22 januari 1904 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt.
Het langebalk hamerstempel met de benaming VENLO BLERICK werd toegezonden 10 april 1913.

ZANDVOORT Bijpostkantoren
ZANDVOORT-BAD
Bijpostkantoor Bad
Het bijpostkantoor was gevestigd in de Passage te Zandvoort maar werd genoemd ‘Zandvoort-Bad’.
ZANDVOORT-BAD
GRBK 0061
1898-06-15

Op 15 juni 1898 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt.
Op 15 juni 1902 werd de benaming formeel gewijzigd in ‘Zandvoort-Passage’. Over deze wijziging is
echter geen dienstorder verschenen.
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ZANDVOORT-PASSAGE
Dienstorder No 104 P – 140 T van 6 juli 1898: Gedurende het tijdvak van 9 Juli tot ultimo September
e.k. en voorts elk jaar van 15 Juni tot ultimo September wordt in de Passage te Zandvoort een bijposten telegraafkantoor geopend. Dit bijkantoor zal mede deelnemen aan den dienst der pakketpost.
Dienstorder No 152 P – 230 T van 23 september 1898: Het bijpost- en telegraafkantoor in de
Passage te Zandvoort werd op 19 dezer, na afloop van den dienst, gesloten.
Dienstorder No 97 P – 147 T van 18 mei 1899: Het bijpost- en telegraafkantoor in de Passage
Zandvoort wordt, van 15 Juni tot en met 15 September aanstaande voor het algemeen verkeer
geopend.
Voor de diensturen wordt verwezen naar de opgaaf, hieronder opgenomen onder het hoofd “Lijst der
kantoren”.
Dienstorder No 107 P – 186 T van 7 juni 1900: Het bijpost- en telegraafkantoor in de Passage te
Zandvoort wordt, van 15 Juni tot en met 15 September aanstaande, voor het algemeen verkeer
geopend.
Dienstorder No 222 T van 7 juni 1901: Het bijpost- en telegraafkantoor in de Passage te Zandvoort
wordt, van 16 Juni tot en met 15 September aanstaande, voor het algemeen verkeer geopend.
Dienstorder No 185 T van 29 mei 1902: Het bijpost- en telegraafkantoor in de Passage te Zandvoort
wordt, van 16 Juni tot en met 15 September aanstaande, voor het algemeen verkeer geopend.
Dienstorder No 11996 van 18 mei 1906: Het bijpost- en telegraafkantoor in de Passage te Zandvoort
wordt gedurende het tijdvak 15 Juni tot en met 15 September a.s. voor het algemeen verkeer
geopend.
ZANDVOORT-PASSAGE
GRBK 0062
1902-05-02

Op 2 mei 1902 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
a. Eerste gebruiksperiode van 16 juni 1902 tot 15 september 1902.
b. Tweede gebruiksperiode van 16 juni 1903 tot 15 september 1903.
c. Derde gebruiksperiode van 16 juni 1904 tot 15 september 1904.
d. Vierde gebruiksperiode van 16 juni 1905 tot 15 september 1905.
e. Vijfde gebruiksperiode van 15 juni 1906 tot 15 september 1906.
f. Enzovoorts
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 6 mei 1912.
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