Mijn verzameling administratieve postmerken vlgs PEP deel 2

Administratieve postmerken volgens PEP deel 2

Na mijn interesse in postzegels kwamen stempels op zegels en daarna kwamen de
brieven met stempels om te eindigen in mijn huidige hobby de voorfilatelie. Zeg je
voorfilatelie dan wordt je lid van Po&Po. Deze vereniging heeft over de voorfilatelie
veel kennis in hun midden. Een werkgroep heeft ter gelegenheid van hun zestigjarig
bestaan in 2006 een boek uitgebracht waarin van elke plaats een opsomming gegeven
word van alle postmerken tot 1871 die bekend zijn van die betreffende plaats. Dit
boek PEP (Postmerken & Postinrichtingen in Nederland tot 1871) kon worden
samengesteld dankzij een erfenis die de vereniging ontving van oud lid J.W.F. Bunge
uit Nijmegen. Deze werkgroep heeft met wat wisselingen (ter vervanging van
ontvallen leden) na de presentatie van PEP deel 1 in 7 jaar tijd gewerkt aan PEP deel 2
waarin over 4 hoofdstukken verdeeld veel postmerken betreffend binnenlands
postverkeer, grensoverschrijdend postverkeer, militaria en wat diverse onderwerpen
worden gerubiceerd.
Mijn doel met de opzet van deze presentatie over PEP deel 2 is dat ik aan eenieder die
er kennis mee wil maken een zo begrijpbaar beeld schets van de vele postmerken met
voorbeelden en omschrijvingen met als leidraad daarbij de postmerkenlijst van alleen
het deel van de administratieve postmerken zoals opgetekend in PEP deel 2 hoofdstuk
binnenlands postverkeer.
Van de administratieve postmerken heb ik nog maar een zeer bescheiden deel van de
160 verschillende om er een beeld van te tonen. Erg vind ik dit niet, ik blijf hierdoor
met mijn hobby bezig wetende dat een volledige verzameling het nooit zal worden.
Mooier vind ik het om afwijkingen of aanvullingen op het boek te vinden (zie blad 113
sorteerdersstempel met 24 uurs-aanduiding) terwijl die soms al wel bekend zijn.
Ik hoop dat ik met deze presentatie mensen geinteresseerd krijg in voorfilatelie.
Nog mooier zou het zijn om hen hiermee aan te zetten om zelf te gaan verzamelen.
Deze expositie kan hen wellicht voorbeelden geven om een keuze te maken om
bijvoorbeeld een specifieke verzameling op te zetten.
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16%
A001 Kantoornaamstempels
code
periode
stempel
kenmerk
A001
1858Utrecht
A002
1881Wageningen
A003
1873Rotterd:Antw
A004
1882Amsterdam Amsteldijk
A005
1883Raamsdonk
A006
1864-1884 Maastricht
A050 Bestelling op de beurs
A050
1850-1871 op de beurs; beurs; aan de beurs;
af te geven op de beurs; beursbrief
A100 gevonden in de bus
A100
1811
gevonden in den bus; in den bus gevonden
1868
uit de bus
A101
1844
zonder geld in de bus gevonden
A110 geschreven merken voor aangetekende brieven
A110
diverse dubbele kruizen
1796
gerecommandeert s-Gravenhage
1781
no 438 word gerecomandeert
A120 Chargé in schrijfletters 1809 Masson
A120
1809
Chargé
meerdere
postkantoren
A130 Chargé met schreefletters (kapitaal)
A130
1813
Chargé (stempel)
meerdere
postkantoren
A140 Aangetekend"in schrijfletters, na 1814
A140
1818Aangeteekend
meerdere kantoren
Aangeteekend (afwijkende hoofdletter A) s-Gravenhage
A141
1830
A150 "Aangeteekend" in schreefletters zonder kader
A150
Aangeteekend
s-Gravenhage
1830
A160 "Aangeteekend" in schreefletters met kader
A160
1830
Aangetekend (in achthoekig kader)
s-Gravenhage
A161
1855
Aangetekend (in rechthoekig kader)
s-Gravenhage
Aangetekend (rechthoekig kader afgeronde hoeken) s-Gravenhage
A162
1867
A160 Ambtshalve aangetekend
A170
recommande d'office
s-Hertogenbosch
charge d'office
Leeuwarden
amdshalve aangetekend
A200 Rotterdam (brievenbua)
A200
Rotterdam (brievenbus) (als stempel 2 regelig 38x12) Rotterdam
A205 Brievenbus
A205
1869
brievenbus
diverse geschr
A206
1869
Brieven-bus
diverse stempel zw 32x3
A207
1880
brievenbus
diverse stempel zw 38x4

K-nr
K27
K64

K63
K210
K113

K118
K118
K102

K103

K104

K105
K105a
K106
K107
K107a
K107b
K110

x

K114

K115
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25
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27
28
29
30
31

32
33 x
34
35
36
37
38 x
39
40 x
41 x
42

43
44

45
46

A210 Geschreven "na posttijd"voor 1811
A210
1793 / 1796 N.P. (geschreven)
diverse plaatsen K120
1800
Na Posttijd (gescht=reven)
A220
1802-1806 dubbelringstempel na posttijd
Amsterdam
K121
A221
1798-1810 Ovaalstempel Na Poststijd
s-Gravenhage
K122
A222
1809-1811 Na posttijd geschreven schuinschrift
Haarlem
K123
A223
1809-1810 Na Posttyd in drukletters
Amsterdam
K125
A224
1810-1821 Na Post-tyd in drukletters
Dordrecht
K125a
A225
1809-1810 Na Posttyd in drukletters
Rotterdam
K125
A230 Geschreven postmerken na posttijd, na 1811
A230
1818 na posttijd
Edam
K124
1820 2 juny na posttijd
Harderwijk
1825 na posttijd den 8 novm 1825
Middelburg
1820 na postijd ontvangen
Sneek
1815 na postijd
Utrecht
1823 na postijd
Vlissingen
A240 "NA POSTTYD" en "NA POST TYD" (met spatie) in kapitalen
A240
1820-1828 NA POSTTYD.
Amsterdam
K125
A241
1838-1851 NA POST TYD (3 uitvoeringen met spatie) Amsterdam
K125
A242
1825-1829 NA POSTTYD (meerdere uitvoeringen)
meer postkantoren K126
A243
1840-1855 NAPOSTTYD (meerdere uitvoeringen)
meer postkantoren K125
A244
1825*1826 NA POSTTYD (2 regelig)
Sneek
K125c
Utrecht met Den K125d
A245
1814-1819 NA POSTTYD Den
A250 NA POSTTIJD stempel in schrijfletters vanaf 1829 verstrekt
A250
1820Na Posttijd
Alkmaar
K126
A251
1839Na-Posttijd (met tussenstreepje)
Roermond en Venlo K126a
A260Na Posttijd in kader verstrekt na 1849
A260
1849NA POSTTIJD
postkantoren
K127
A261
1849-1852 NA POSTTYD
postkantoren (met Y) K127a
Bijzondere aanduiding bij scheepspost
A262
1847 in Den Helder: Uitgezeild den 17
Texel
augustus 1847 postkantoor Den Helder
A270 Postmerk voor ontoereikende frankering Na 1851 geschreven op voorzijde
A270
Ontoereikend (geschreven)
meerdere kantoren K130
A271 Postmerk voor ontoereikende frankering bij verzending naar het buitenland
A271
Insufficient (geschreven)
Rotterdam
K130
Affrinuufft (geschreven)
Roosendaal
Unzureichend (geschreven)
Arnhem
Timbre Insufficiente
Tilburg
A275 Postmerk Ontoereikend en doorhaling van het woord Franco van een stempel
A275
Ontoereikend geschtreven bij francohalfK130a
rondstempels (+Franco doorgestreept)
A276
Ontoereikend geschtreven en franco
K130b
doorgehaald bij franco kastjestempel
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48

A280 Poststempel ontoereikend /ONTOEREIKEND
A280
1856-1868 Ontoereikend (stempel 36*3,5 rd)
A281
1864-1870 Ontoereikend (stempel 32*3 rd)

A'dam R'dam Leiden
Arnhen, Maastricht

K131
K131a

Terborgh Haarlem
Bergen op Zoom Utrecht

49

A282

1869-1870 Ontoereikend (stempel 32*3 zw)

50

A283

51
52

A284
A285

1859 Ontoereikend (stempel 29*2 rd zw)
1856-1859
1868 Ontoereikend (cursief zw)
1866-1869 Ontoereikend (stempel 31*3 rd zw)

53

A286
1881 Ontoereikend (stempel 36*3 zw)
A300 Stempel ONGEFRANKEERD
A300
1874*1875 ONGEFRANKEERD (stempel 36*3)
A310 Postmerk "reeds gebruikt"(bij frankeerzegels)
A310
vanaf 1852 reeds gebruikt (geschreven bij zegel)
g
K135a
A311
1858 Reeds gebruikt (stempel 37*4 zw)
K135
A400 Postmerken voor Expresse bestelling
A400
1868 per expresse sofort zu besorgen (geschreven) naar Duitsland
A401
EXPRESSE (etiket strook)
A402
EXPRESSE (Stempel in kastje)
A403
1871Per Expresse bezorgen (geschreven)
diverse merken
op de beurs per exprsse bestelling (paars) particulier stempel
A404
1892 EXPRESSE (Stempel in kastje als A402 zw) A'dam R'dam
s-Gravenhage
A405
1897 EXPRESSE (Stempel in kastje)
spoorwegpostkantoor
A410 PORTSTEMPEL
A410
1820-1825 2 st (rd geschreven op brieven uit Gelderland) Nijmegen
A411
1820-1825 3 (als stempel rd voor 3 st op brieven uit Utrecht) Nijmegen
A412
1820-1825 4 (als stempel rd voor 4 st op brieven uit Holland) Nijmegen
A413
voor 1827 5 st in rd
Nijmegen ?
A414
na 1827
10 cent in rd
Nijmegen ?
A415
na 1828
15 ct in rd
Nijmegen ?
25
(
als
stempel
rd
voor
25
cent)
A416
1833
Nijmegen ?
Elburg stadsbrieven K128
A417
1855-1857 5 (geschreven als heel grote 5 in zw}
A420 Poststempel Nummer(s) van de besteller(s)
A420
1855*1857 Cijferstempel 1 t/m 51 h=7mm in rd
Amsterdam
A421
1856*1857 Cijferstempel in cirkel 15/16mm 1 t/m 51 Amsterdam
h=7mm in rd
A422
1857 Cijferstempel in cirkel 12,5, 14, 15/16mmAmsterdam
1857-1863 cijfer 1 t/m 67 vet h=7mm in rd cijfer vet
A423
1858 "blinde" cirkel rond 11mm in zw
Amsterdam
A424
1863*1867 Cijferstempel in cirkel 15/16mm
Amsterdam
cijfers 1 t/m 57 h=4,5mm in rd

54
55
56
57 x
58
59
60
61 x
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72 x
73 x
74
75 x

Amsterdam
K131b
Dordrecht Leiden
Rotterdam
K132
Gorinchem
Haarlem
K132
Rotterdam Zwolle K132a
Hillegom Leiden
Delft
K132b
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77
78
79

A425
A426
A427
A428

80

A429

1868-1873
1871/1873
1864-1872
1875-1877

cijferstempel 1 t/m 5 h=5mm in zw / violetBreda
cijferstempel 1 t/m 5 h=9mm in zw
Breda
cijferstempel 1 t/m 8 h=6,5mm in rd / zw Dordrecht
cijferstempel 1 t/m 2, h=7mm
Dordrecht
in kader h=9mm in zw / vz

18701874 cijferstempel 1 t/m 3, h=5mm

Gorinchem

in kader h=9mm in zw

84
85

A433
A434

1868 mrt*jul
1868*1873
1857-1865
1865-1867
1877-1878
1871-1873

86

A435

1866-1874

87

A436

1867*1874

88
89
90

A437
A438
A439

1873
1874
1860-1868

81
82
83 x

A430
A431
A432

cijferstempel 1 t/m 7 vet h=7mm in rd zwHaarlem
Haarlem
Letter+cijferstempel in ovaal 22*11mm Den Haag

cijferstempel 1 t/m 8 vet h=14mm in rd zw

A t/m E= bestelronde, cijfer= besteller rd zw

2 in cirkel 13mm zw
Harderwijk
cijferstempel 1 t/m 4 7mm met streepje Kampen
onder in zw az
cijferstempel 1 t/m 8 h=5mm zonder
Leeuwarden
streepje in zw az
cijferstempel 1 t/m 8 h=5mm + streepje Leeuwarden
boven in zw az (karakters oude stempels)
$ h=9mm in cirkel 15mm
Leeuwarden
1 cursief h=5mm in zw az
Leeuwarden
cijferstempel 1 t/m 11, h=7mm
Leiden
in kader h=10mm in rd zw

91

A440

92 x

A441

93 x

A442

1867 juni+ cijferstempel 1 t/m 5 in zw az
Nijmegen
september
1857 feb
cijferstempel 1/99 (niet alle nrs) h=4mm Rotterdam
1865*1867 in rd zw vz (er waren 26 bestellers)
1855*1867
Rotterdam

94
95

A433
A444

Rotterdam
Rotterdam

96
97

98
99

100
101
102

1866+1870 2 in rechthoek in rd zw
1866 cijferstempel 5 h=4mm met streepjes
voor en achter het getal in rd
A445
1865*1868 Cijferstempel 1t/m5 h=7mm in cirkel
9 mm in rd
A446
1869*1874 Cijferstempel 1t/m8 h=7mm in cirkel
12 mm in zw
A450 Postsempel nummers(s) van de bestelling
A450
1853 10 jan Lokale post cijfer 1 t/m 5 h=5mm
2-aug karakters van oudere stempels in bl zw
A451
1857*1867 Lokale post cijfer+streepje h=5mm
karakters van oudere stempels in bl zw
ook in combinatie met bestellerstempel
A452
1872-1900 cijferstempel 1 t/m 4, h=14mm
A453
1859-1865 Letter+cijferstempel in ovaal 22*11mm
1865-1867 A t/m E= bestelronde, cijfer= besteller rd zw
A454
1879-1860 cijfer 1t/m6 h=5mm in cirkel 9mm rd zw

Velp
Zwolle

Amsterdam
Amsterdam

Culemburg
Den Haag
Haarlem
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103
104
105

109 x

cijferstempel 1t/m6 h=9mm type 2 rd zw Haarlem
cijferstempel 1t/m6 h=9mm type 1 rd zw
letterstempel A t/m H h=8mm
Nijmegen
grove letter
A458
letterstempel A t/m H h=7mm
Nijmegen
letter is fijner
A470 Bestellerstempel met bestellingsletter (vestrekt door administratie posterijen)
14-12-1867
Amsterdam
A470
16-10-1873 Ovaalstempel met letter en cijfer
Breda
1-5-1900
Culemborg
29-04-1872
Dordrecht
30-11-1874
Gorinchem
07-12-1867
s-Gravenhage
A471
28-08-1873 Achthoekig stempel met cijfer en letter Haarlem
05-01-1880
Harderwijk
28-08-1873
Kampen
16-04-1874
Leeuwarden
07-11-1868
Leiden
11-02-1873
Nijmegen
A472
11-12-1867 Rechthoekig stempel met cijfer en letter Rotterdam

110 x

A473

106

107 x

108 x

111 x
112
113 x
114
115
116
117

A455
A456
A457

1860-1861
1861-1862
1868-1869
1870-1878
1871-1878

K112a

K112b

K112c

Deels ovaal stempel met X benen
Utrecht, Velp
K112d
28-08-1874 met cijfer en letter
Zwolle
A480 Poststempel voor hoofdbesteller
A480
1877 Achthoekig stempel met cijfer
Amsterdam Utrecht
1881 bestaat ook met punt
Rotterdam Den Haag
A481
1899 Cirkel met cijfer
Amsterdam Utrecht
A482
1926 Sorteerderstempel met 24 uursaanduidingA'dam, R;dam
A490 Poststempel Bestellen (Busrechthouders)
A490
1875Bestellen (42*7 in zw vz)
A500 Onbekend Retour Afzender
A500
1840 Onbekend (geschreven)
Retour afzender (geschreven)
A501
1898 Stempel Retour afzender in kastje (paars)
A510 Gewijgerd wegens port(door de geadresseerde)
A510
<1811
Gedetaxeerd
20-09-1883

Gelieve deze aan het postkantoor te detaxeren

Geweigerd
Geweigerd om den verschot
Geweigerd wegens port
Is niet bekend
Niet aannemen
Vertrokken
Verweigerd wegens taxatie
Niet hebben

allen geschreven
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118
119
120

121
122
123 x
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134 x

135
136
137

138
139 x
140
141

142
143

A511
>1811
Niet begeerd
geschreven
A520 Poststemp[el Loketletter voor het afhalen van een aangetekend poststuk (alleen den Haag)
A520
1869 Sierletter A in ovaal in rd vz zw vz
Den Haag
K109
1870-1873
A521
1871-1873 Sierletter B in ovaal in vz zw
Den Haag
K109
A601 Stempel "Afgeschreven" in 3 Typen
Vele stempels van A601 tot A945 met schrapnr voor type 1-2 of 3. Zie voorbeelden
A714/1 01-01-1803 Afgeschreven Veghel type 1
Haarlem
A613/2 nov. 1846 Afgeschreven Amsterdam type 2
Amsteredam
A888/3 19-01-1877 Afgeschreven Haarlem type 3
Veghel
reserve
A950 Stempel Rebut (verschil in maten)
A950
1835REBUT 32x8 rd
A951
1837REBUT 25x6 rd
A952
1840REBUT 24x4 rd zw
A953
1855REBUT wat dunnee=re letters
A954
1866-1879 REBUT zw
A955
1898REBUT zw
A956
1870 REBUT in kastje zw
A960 Stempel gereclameerd rebut
A960
1850-1861 Gereclameerd rebut (2 regels) 52/22*4 rd
A961
1860-1867 Gereclamd rebut3 9*4 rd
A962
1869-1878 Gereclameerd rebut (2 regels) 39*9
1883-1908 in kastje rd bl
A970 Stempel Ambtshalve aangetekend (door bureau Rebuten)
A970
??
Ambtshalve aangetekend (2 regels) rd
A971
>1860
Ambtshalve aangetekend (2 regels) rd
(letters in kapitalen)
A972
1867Ambtshalve aangetekend (2 regels) rd
en in ovaal
A975 Stempel voor het bureau Ewbuten
A975
<1865
MIN:VAN FINANCIEN AFD POSTERYEN
in kader en
+ BUAU DER REBUTEN
4 regelig
A976
1868-1875 ADM.DER POSTERIJEN BUREAU DER
in kader
REBUTEN 18 - 7? in rd
43x13
A977
1877ADM.DER POSTERIJEN BUReel DER
3 regels
REBUTEN …..... 77
Ovaal stempel Hoofdbestuur der Posterijen
A978
1893in bl zw
Burel der Rebuten (met datumdeel)
45x24
A980 Stempel Hoofdbestuur van de Posterijen
Deur Pal des Postes Deps de la Hollande Amsterdam
A980
1811Stempel in schrijfletters rd
portvrijdom
A981
1813-18156 Postmeester Generl der vereen: Nederln s*Gravenhage
stempel in schrijfletters zw

K133
K133
K133
K133
K133
K133
K133a
K134
K134a

K110a

K143b

K193
K194
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144
156
146
147
148
149
150
151
152
153

154
155

156
157

158

159

160

1815-1819 Postmeester Generl
s*Gravenhage
stempel in schrijfletters zw
is gekapt A981
A983
1817lakzegel: Inspecteur der Posterijen+ZE
portvrijdom?
ZE= Z.Eekhout
A984
1823louwerkrans ovaal + tekst administratie s*Gravenhage
der posterijen in rd
A985
1830stempel Administratie der Posterijen enz. rd
A986
1868+1875 J.P.Hofstede
1881+1891 Styempel handtekeng hoofddirecteur
A987
1867 Administratie der posterijen
stempel in sierletters voor directeur
A989
1889 Hoofdbestuur der Posterijen
Stempel 3 regels
A990
1893 Posterijen en Telegrafie
stemnpel 3 regels in kastje in zw
A991
1893 Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie
Stempel 3 regels in zw
A992
1895 Administratie der posterijen
stempel in sierletters in zw
A993 Stempel hoofdbestuur bureau controle
A993
1875 Hoofdbestuur der Posterijen Bureau
Contrôle (stempel 3 regels in kast)
A994
1890 Hoofdbestuur der Posterijen Bureau
eerste stempel
verbeterde postwissel, goed voor ….
voor gebruik
Den …. (stempel 4 regels)
postwissels
A995
1866 Hoofdbestuur der Posterijen Bureau
Contrôle (stempel 2 regels)
A996
1866 Nederlandse Posterijen, Postwissels
datumstempel
Geviseerd ter uitbetaling, Den
van bureau
(stempel 4 regels)
postwissels
A997
1871 Hoofdbestuur der Posterijen Bureau
Postwissels met datum
dubbelovaal(stempel
A998
1898 Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie
verbeterde postwissel, goed voor ….
Den …. (stempel 6 regels)
A999
1898 Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie
Postwissels , Geviseerd voor uitbetaling
den …. (stempel 5 regels)
A982

K194a

K195
K196

K197
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Postmerk A050
Bestelling op de beurs

Met de invoering van de postwet in 1850 werd de dienstverlening sterk verbeterd.
Hierdoor kon bestelling van brieven aan handelaren op de beurzen van Amsterd,aen
Rotterdam en Schiedam (en elders?) plaatsvinden zoals vastgelegd in circulaire 426 van 13
september 1850.
Deze aanwijzing moest door de verzender op de voorzijde van de brief geschreven zijn. Brieven
met deze notietie werden op de kantoren met voorrang verwerkt. Er zijn diverse door de
afzender geschreven teksten bekend.
Er zijn ook Expresse bestellingen op de beurs bekend, deze zijn ingedeeld bij postmerk A400.
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V233

Postmerk A140
"aangetekend" in schrijfletters, na 1814

Van het stempel aangetekend in schrijfletters zijn veel uitvoeringen
bekend in lenhte, ;letterhoogte en vorm van letters. Ook zijn kleuren
bekend in zwart en rood maar zelden blauw.
Het stempel vanaf 1818 is berkend van meerdere kantoren.
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V254a

Postmerk A160
"Aangetekend" in schrijfletters, met kader

Voor het stempel aangetekend in kastje zijn vele uitvoeringen in maten en vorm van
kletters bekend. De kleur voor 1870 was meestal rood en vanaf 1870 meestal zwart maar
ook bekend als droogstempel. In de Korteweg zijn 3 uitvoeringen beschreven. K107 in
achthoekig kader. Als K107a als rechthoekig kader en als K107b als rechthoekig kader met
afgeronde hoeken.

xxx
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V234

Postmerk A162
xxx

Voor het stempel aangetekend in kastje zijn vele uitvoeringen in maten en vorm van
kletters bekend. De kleur voor 1870 was meestal rood en vanaf 1870 meestal zwart maar
ook bekend als droogstempel. In de Korteweg zijn 3 uitvoeringen beschreven. K107 in
achthoekig kader. Als K107a als rechthoekig kader en als K107b als rechthoekig kader met
afgeronde hoeken.

xxx
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Postmerk A170

K110

Ambtshalve aangetekend

Brief van 20 mei 1805 van Maastricht naar Roermond ambtshalve aangetekend (chargè
d'off.) Het chargeren (aantekenen) werd in Frankrijk bij reglement van 8 juli 1759
ingevoerd. Er werdt dubbel port geheven, maar geen enkele verantwoording aanvaardt bij
Port Dienstbrieven gericht aan een burgemeester van een stad genoten Portvrijdom. Het
aantekenrechtdiende wel te worden voldaan. Volgens de wet van 1 mei 1802 geld voor een
enkele brief beneden6 gram en een afgelegde afstand beneden de 100 km een port van 2
décime. Brieven van 6 tot 8 gram kosten 1 décime extra. Het hier vermelde bedrag van 3
décime heeft dus enkel betrekking op hetaantekenrecht dat gelijk is aan het port.

Geschreven aanduiding dat de brief ambtshalve is

Aan de achterzijde de vermelding van het nummer
waaronder de brief in het register was ingeschreven.

Brief van 20 mei 1805 van Maastricht naar Roermond
ambtshalve aangetekend (chargè d'off.)

95 MAESTRICHT
vertrek c.q.
Departementstempel
in zwart toegepast
(K21 afmeting 38x8,5
mm) De
gebruiksperiode lag
tussen 1802 en 1807.
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K122

Postmerk A221
Poststempel na posttijd, voor 1811

In 's-Gravenhage is in de periode 1798 tot en met 1806 het stempel Na Post Tijd gebruikt.
Het stempel is een ambtelijk excuus dat het de schuld van de afzender is , dat zijn brief
door te late postbezorging niet meer in de expeditie kon worden opgenomen, welke de
adressant mogelijk wel verwachtte. Het stempel werd in zwart op de brief geplaatst. Pas
sinds 1 oktober 1817 worden door de postkantoren de brieven dagelijks verzonden en
voordien 2 a 3 maal per week.
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K125

V238

Postmerk A241
stempel NA POST TIJD (met spatie) in kapitalen

Van 1838 to en met 1851 had Amsterdam een stempel in
gebruik om brieven die nog niet met de expeditie mee konden
worden verzonden met een stempel NA POST TIJD voorzien.
Het stempel was heel herkenbaar vanwege de spatie tussen
post en tijd.
Er zijn 3 uitvoeringen bekend die maar weing van elkaar
verschillen.
Naast zwarte zij ook afdrukken in rood bekend
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K126

V239, V239a

Postmerk A250
Na posttijd in schrijfletters, vanaf 1829 verstrekt

Vanaf 1829 zijn in vele plaatsen het stempel "na posttijd" in schrijfletters gebruikt.
Het stempel werd altijd op de voorzijde van de brief geplaatst met rode inkt.
Na 1870 is het stempel in zwart geplaatst.
Het stempel is uitgereikt in 1829 gelijktijdig met het dagteekeningstempel en is in sommige
kantoren zeer lang in gebruik geweest, te Edam bijvoorbeeld tot 1879.
Er zijn twee modellen met verschillen in de dubbele tt, welke 5 of 7 mm hoog was.

xxx
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K127

V240

Postmerk A260
Stempel Na posttijd in kader na 1849

Het stempel na posttijd in kader is in vele variaties bekend.
Met verschillende maten, afgeronde hoeken en kantige hoeken.
De stempels werden voor 1870 meestal in rode inkt gedrukt en daarna meestal in zwart.
Van kantoor Goes is de kleur violet in 1869 bekend.
Hier 2 voorbeelden in rood en zwart van de kaders kantige hoeken.
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Postmerk A261
Stempel Na Posttijd in kader na 1849 met de Griekse letter Y

Het stempel na posttijd in kader is in vele variaties bekend.
Met verschillende maten, afgeronde hoeken en kantige hoeken.
De stempels werden voor 1870 meestal in rode inkt gedrukt en daarna
meestal in zwart.
Hier het voorbeeld in rood van het na posttyd stempel in kader met de
griekse Y.
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Postmerk A460
Postmerk voor Expresse bestelling

Deze RRR complete frisse brief van

"Ophuyden de XVII, juni An, 1629 in Alcmaer"

naar de burgemeester en Rade der Stede Hoorn
"PER EXPRESSE" zonder port- of route-aanduiding is mogelijk vervoerd per bode.
Voor 1850 had het begrip per expresse een andere betekenins. Toen betekende dat een
brief met een speciale koerier werd vervoerd en dus niet in een postzak in de diligence.
Deze brief is voor mij de oudst bekende expresse aanduiding in nederland.

vD2020-2/ 0260
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V247a

Postmerk A404
Postmerk voor expresse bestelling

Het stempel EXPRESSE in een kader gaat terug tot 1868. Hier afgebeeld op een brief van de
N.V. Rotterdamse Graan-Argentuur Mij is een kopie van het toen gebruikte stempel. Dit
stempel dat in zwart geplaatst werd op de voorzijde van de brief is in gebruik geweest in
Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam.
In de periode van de voorfilatelie gebruikte men voor het snel verzenden van brieven de
geschreven tekst als cito of citissimo op de voorzijde van de brief als aansporing om een
snelle postafhandeling te vragen.
Omdat de verzender de port niet hoefde voldoen werden ook wel teksten geplaatst als cito
cito dubbel port of om een tijdsbestek aan te geven voor seven uyren te bestellen dubbel
port.
Voor 1850 had het begrip per expresse een andere betekenins. Toen betekende dat een
brief met een speciale koerier werd vervoerd en dus niet in een postzak in de diligence.
Het stempel "expresse bestelling" is een stempel in Duitsland op de brief geplaatst.
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K111

Postmerk A421
Poststempel nummer van de besteller

Het op de achterzijde van deze brief geplaatste
bestellersstempel behoort tot de voorlopers van de
bestellersstempels.
Deze stempels met nummer met hoogte 7 mm in een
cirkel van rond 15/16 mm en in rood gestempeld zijn in
gebruik geweest in de periode 1856-1857.
Deze stempels waren van het kantoor Amsterdam en
bekend is dat stempelnummers 1 tot en met 57 in
gebruik waren.
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K111

Postmerk A422
Poststempel nummer van de besteller in vette cijfer en in cirkel

Het op de achterzijde van deze brief geplaatste
bestellersstempel behoort tot de voorlopers van
de bestellersstempels.
Deze stempels met nummer in vette cijfers met
hoogte 7 mm in een cirkel van rond 12,5, 14, 15
en 16 mm en in zwart of rood gestempeld zijn in
gebruik geweest in de periode 1857-1863.
Deze stempels waren van het kantoor
Amsterdam en bekend is dat stempel 1 tot en
met 67 in gebruik waren.
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K111

Postmerk A424
Poststempel nummer van de besteller in cirkel met fijne cijfer

Het op de achterzijde van deze brief geplaatste
bestellersstempel behoort tot de voorlopers van
de bestellersstempels.
Deze stempels met nummer in fijne cijfers met
hoogte 4,5 mm in een cirkel van rond 15/16 mm
en in zwart gestempeld zijn in gebruik geweest in
de periode 1863-1867.
Deze stempels waren van het kantoor
Amsterdam en bekend is dat stempel 1 tot en
met 57 in gebruik waren.
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K111

Postmerk A432
1e Poststempel voor bestellers met 2 functies in ovaal

Op deze brief 17 maart 1862 van Weert naar 's-Gravenhage is op de achterzijde het
bestellersstempel E 10 geplaatst. Dit is het eerste bestellersstempel welke 2 functies had
namelijk de letter gaf de bestelronde aan en het cijfer is het nummer van de besteller.
De letters en cijfers hadden een hoogte van 8 mm en het ovaal kader had de afmetingen
22x11 mm.
Deze stempels zijn in 2 perioden in gebruik geweest namelijk van 1857 tot 1865 als
postmerk A432 en van 1865 tot 1867 als A453
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K111

Postmerk A441
Poststempel nummer van de besteller met cijfer te Rotterdam

Het op de voorzijde van deze brief geplaatste bestellersstempel behoort tot de voorlopers
van de bestellersstempels en werd in tegenstelling tot Amsterdam op de voorzijde van de
brief geplaatst. Volgens PEP2 waren de eerste bestellerstempels van Rotterdam van 1857
en het waren cijfers van 4 mm hoog in rd zw en vz met nummers tussen 1 en 99 (niet alle
nummers).
Echter in het boek van MIcheal Brekelmans "Een bijzonder stempel met letters en cijfers"
wordt aangegeven dat Rotterdam bestellerstempels gebruikt vanaf 1855. In dat boek
wordt gesugereerd dat in Rotterdam in die periode 2 cijfers geplaatst werden en men
vermoed dat het bovenste cijfer de bestelronde aangaf en het onderste cijfer het nummer
van de besteller.
De stempel op de hier afgebeelde brief van Gouda naar Rotterdam op 10 juni 1857 met
bestellernummer 42 in vette cijfers hebben een hoogte van 5 mm en zijn in zwart
gestempeld. Dit zijn dus waarschijnlijk niet de stempels volgens PEP vanwege de hoogte
van de cijfers, maar op de brief is ook geen 2e cijfer erboven geplaatst welke de
bestelronde aangeeft.
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Postmerk A442

K111

Poststempel van de besteller Rotterdam met cijfer in cirkel

Op de afgebeelde brief 3 mei 1861 van Kampen
naar Rotterdam staat het bestellerstempel
nummer 81 h=4mm in een cirkel rond 15mm.
Deze stempels waren te Rotterdam in gebruik
van 1855 tot 1867 en werden gestempeld in rd
of vz met nummers tussen 1 en 90 echet er
waren slechts 26 bestellers in deze periode.
Er staat nog een tweede bestellersstempel op
de brief waarvan het nummer onduidelijk is.
In Rotterdam werden in deze periode de
bestellersstempels altijd op de voorzijde van de
brief geplaatst.
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K112a

V271

Postmerk A470
Bestellersstempel met bestellingsletter in ovaal kader

Voor alle bestellersstempels geldt dat het nummer de besteller is en de letter de tijdsperiode dat
het poststuk bezorgd gaat worden. In de grote steden waren 8 bestellingen welke herkenbaar
waren aan de letters A t/m H. Opgemerkt moet worden dat dat de 9e bestelling I (of misschien
aangeduid als J) alleen bekend is van winterdienstregeling 1877 Den Haag en welke waarschijnlijk
alleen de spoedbestellingen betreft welke met de trein van 11:20 uur vanuit Rotterdam
aankwamen. In de meeste plaatsen waren minder bestellingen. Van het bestellersstempel met de
letter J zijn er echter geen afdrukken bekend.
Voorbeeld rooster
aanvang bestellingen
winter 1877 van
's-Gravenhage:
A 07:00
B 10:30
C 12:45
D 14:15
E 15:30
F 17:45
G 19:00
H 20:30
I na 21:00
Dit is slechts een rooster
als voorbeeld want regels
wijzigden regelmatig door
winter of ander rooster
trein of aanbod post.
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K112b

V272

Postmerk A471

Bestellersstempel met bestellingsletter in achthoekig kader

Bestellersstempel
met achthoekig
kader werdt onder
meer gebruikt in 'sGravenhage
Haarlem
Harderwijk
Kampen
Leeuwarden
Leiden
Nijmegen
Rotterdam

Zogenaamde zwerfbrief. Vele bestellers hebben nagegaan of zij de geadresserde kennen in
Woensel. Ook afdeling bevolking gemeente Eindhoven hebben hierop geen antwoord waarna de
kaart retour gestuurd wordt naar Den Dungen. Opvalend dat naast de 12 achthoekige
bestellersstempels er een ovaalstempel B.5 is, wellicht is deze door een besteller in Den Dungen
geplaatst om verzender te zoeken om de kaart te kunnen retourneren. Wel heeft in Eindhoven
een besteller het adres no 8 veranderd in no 12. De stempels zonder letter zijn van sorteerders
die ook belast waren met adrescontrolle.
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K112c

V273

Postmerk A472

Bestellerstempel met bestellingsletter in rechthoekig kader
Het rechthoekige bestellersstempel is bekend van Rotterdam en werdt in gebruik genomen op 11-121867. Alleen het bestellerstempel van 's-Gravenhage (achthoekig) was eerder in gebruik genomen
namelijk op 07-12-1867. We kennen dus de bestellersstempels met als kaders ovaal, achthoekig,
rechthoekig of deels ovaal met X benen. In 1906 werd besloten om voortaan maar één model
bestellerstempels te verstrekken en wel het achthoekige model.
Alle stempels die vanaf die datum moesten worden vervangen vanwege slijtage dan wel waren
zoekgeraakt, werden in het achthoekige model verstrekt. Ook alle nieuwe reeksen werden in dit type
uitgevoerd. Het op de brief 25 november 1890 van Roermond naar Rotterdam verzonden briefkaart is
met de laatste bestelling letter H bezorgt door besteller 56.

Wel heel BIJZONDER is
het bestellersstempel
op brief 11 juni 1880
van Utrecht naar
Rotterdam. Het zou
gezien de data op de
stempels een H
kunnen zijn als laatste
bestellersronde.
Hoe het stempel met
zo'n vreemde H met
pootjes is ontstaan
blijft waarschijnlijk
voor altijd een ?.
Waarschijnlijk een
vervangende letter H
voor een die verloren
is gegaan of versleten.
Het geeft wel een erg
leuke bijdrage aan de
verzameling.
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K112d

V274

Postmerk A473

Bestellerstempel met bestellingsletter in deels ovaal kader met X benen

Ook in Haarlem had (in ieder geval in 1897) in totaal 7 bestellingen getuige deze briefkaart
verstuurd 14 juni 1897 vanuit Eibergen.
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Postmerk A480
Poststempel voor hoofdbestellers in achthoekig kader
De Hoofdbesteller was de man met veel ervaring en gaf leiding aan de bestellers.
Hier op de briefkaart 1880 hoofdbesteller 2 en op de kaart eronder uit 1921 hoofdbesteller
no 7.
Op briefkaart wist hoofdbesteller 2 waarschijnlijk iets wat besteller 39 niet wist (hij schreef
boven op de kaart "onbekend"). Ook hier wist hoofdbesteller 2 geen goed adres waarop
hij de briefkaart retour stuurt naar Rotterdam.

Aantal
bestellers in
Amsterdam :
1850 27
1860 75
1871 89
1877 130
1891 257
1900 209
1910 514
1921 826
1928 795
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Postmerk A482
Sorteerderstempel met 24-uurs aanduiding
Voor aflevering van stukken in de postbussen werd vanaf 1927 gebruik gemaakt van
bestellersstempels welke naast het nummer van de besteller in een kleiner cijfer de 24
uurs aanwijzing van het tijdstip. Dit op verzoek van de directeur van het postkantoor
Amsterdam in 1926 omdat aankomende brieven niet meer werden voorzien van een
dagtekenstempel was het moeilijker geworden om klachten over te late te controleren.
Met het nieuwe stempel was het mogelijk de vertraging te kunnen verklaren. Na
goedkeuring zijn door de directeur-generaal van de posterijen stempels besteld bij de
Rijksmunt. De stempels werden in 1927 geleverd aan de kantoren Amsterdam en 'sGravenhage.
De kleinere uurcijfers waren in het achthoeige stempel verwisselbaar en hadden de cijfers
0 t/m 23. Opmerkelijk is het dat voor de 24 uurstempel in Amsterdam alleen hoge
nummers werden gebruikt, wellicht werden hiervoor nieuwe bestellers aangesteld.
Van Amsterdam zijn de hoge nummers 1053, 1080 en 1084 bekend. Daarentegen zijn de
hoge nummers 1016, 1036 en 1056 van Amsterdam reguliere bestellerstempels. De 24
uurs-bestellersstempels van 's-Gravenhage zijn nummers onder de 700.
Over het algemeen werden de 24 uurs-bestellersstempel op de voorzijde van de brief
Toen de bestellersstempels werden afgeschaft is bij de
postbussen nog een korte periode doorgegaan met het
bestellersstempel zonder letter. Zie voorbeeld links.
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K108

Postmerk A714/3
xxx

Het stempel Deboursé was afgedaan en daarom werd aan de heren postdirecteuren het stempel
afgeschreven met kantoornaam verstrekt. De oudste stempels zijn bekend van 1849.
Van het stempel "Afgeschreven Kantoornaam" zijn 3 typen bekend.
Type 1 dubbel ovaal ca 29 mm met sterretje links en rechts van plaatsnaam vanaf 1846.
Type 2 dubbel ovaal iets kleiner en geen versiering met punt achter kantoornaam vanaf 1862.
Type 3 dubbele ovaal iets kleiner als type 1 met kruisen in hoeken.
Omdat van bijgaande ongefrankeerde brief het port niet kon worden geind omdat de
geadresseerde de brief weigerde of was verhuisd zonder dat men wist waar naar toe, werd deze
brief door de postdirecteur van het kantoor afgeschreven.

Blad 123

Mijn verzameling administratieve postmerken volgens PEP deel 2

K134a

Postmerk A962
Stempel gereclameerd Rebut

De brief verstuurd op 24 mei 1894 van Waarde (Zl) naar de heer H.J. der Nederven aan de J.
Steenstraat te Amsterdam en is door veel bestellershanden gegaan. Een van de eerste bestellers
streepte het adres door met paars potlood en schreef als adres Prinsensttraat 62. Toch bleek dit
adres weer niet goed en weer een andere besteller heeft het adres in blauw potlood aangepast naar
Pieter Pausstraat 18. De brief is in totaal door wel 17 bestellers en 2 hoofdbestellers gecontroleerd
zonder resultaat en is de brief doorgestuurd naar het kantoor der rebuten.
Het stempel "Adm. der Posterijen Bureau der Rebuten" met datum werd in gebruik genomen in 1868
en werd geplaatst op poststukken welke geweigerd waren en alsnog gereclameerd werden als ook
op onbestelbare stukken, welke na verbetereing van het adres aan de geadresseerde of
belanghebbende werden gezonden.
Uiteindelijk heeft een ambtenaar op kantoor Rebuten op de voorzijde in rood een 6 en Goes
geplaatst omdat nu volgens de voorschriften de brief terug moest naar de plaats vanwaar de brief is
gestuurd omdat de afzender gevonden was of omdat de gereclameerd was.
Op dat moment werd op het bureu der rebuten het stempel "gereclameerde rebut" geplaatst.
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K134b

Postmerk A976
Stempel voor het kantoor Rebuten

De brief verstuurd op 24 mei 1894 van Waarde (Zl) naar de heer H.J. der Nederven aan de J.
Steenstraat te Amsterdam en is door veel bestellershanden gegaan. Een van de eerste bestellers
streepte het adres door met paars potlood en schreef als adres Prinsensttraat 62. Toch bleek dit
adres weer niet goed en weer een andere besteller heeft het adres in blauw potlood aangepast naar
Pieter Pausstraat 18. De brief is in totaal door wel 17 bestellers en 2 hoofdbestellers gecontroleerd
zonder resultaat en is de brief doorgestuurd naar het kantoor der rebuten.
Het stempel "Adm. der Posterijen Bureau der Rebuten" met datum werd in gebruik genomen in 1868
en werd geplaatst op poststukken welke geweigerd waren en alsnog gereclameerd werden als ook
op onbestelbare stukken, welke na verbetereing van het adres aan de geadresseerde of
belanghebbende werden gezonden.
Uiteindelijk heeft een ambtenaar op kantoor Rebuten op de voorzijde in rood een 6 en Goes
geplaatst omdat nu volgens de voorschriften de brief terug moest naar de plaats vanwaar de brief is
gestuurd om te kijken of de afzender gevonden kon worden.
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