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Machinale nummmerstempels binnen de KNJ-periode 2007

Voorwoord

In het Maandblad Filatelie van december 2000 hebben Jos Stroom en Ed Feenstra de PTT POST-Nummerstempels

van 1998 en 1999 in kaart gebracht. De nummerstempels - die in plaats van een plaatsnaam een nummer dragen –

zijn nog steeds in gebruik, zij het de laatste jaren in afnemende mate.

Bovendien is, zoals uit de titel al blijkt, is sindsdien de “naam” al drie keer gewijzigd: van PTT POST, TPG POST

en TNT POST naar POST NL.

Peter Klaassen heeft in 2011 een start gemaakt met het bewerken van deze stempels door de jaren heen. Als eerste

hoofdstuk koos hij voor de KNJ-periode van het jaar 2007. De reden daarvoor was heel praktisch: uit dat jaar had

hij het meeste materiaal tot zijn beschikking.

In zijn “ten geleide”, dat hierna integraal is opgenomen, legt hij uit hoe hij te werk is gegaan en wat de verdere opzet

zou gaan worden. Helaas heeft Peter zijn werk niet voort kunnen zetten, hij is – veel te vroeg – overleden.

De redactie van de Groep Postmechanisatie heeft besloten zijn publicatie toch op de website van Po & Po te zetten.

Wanneer hier een vervolg aan gegeven kan worden, is nog niet te zeggen. Wellicht is er onder onze lezers iemand

die, op basis van de door Peter gemaakte opzet, een of meer andere jaren zou kunnen uitwerken. Het is niet

moeilijk, maar vraagt wel veel tijd.

Voorlopig, als eerbetoon aan Peter, hierbij het hoofdstuk over de “Machinale nummerstempels binnen de KNJ-

periode 2007”.

Wilt u reageren? Dat kan via postmech@kpnmail.nl.

Op- en aanmerkingen en vooral aanvullingen op deze publicatie zijn zeer welkom!

Dit is een publicatie van de Groep Postmechanisatie.

De Groep is onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars (in de wandeling

Po & Po genoemd).

Haar leden houden zich bezig met het verzamelen filatelistisch materiaal dat in relatie staat met de automatische

briefpostverwerking in Nederland en daarbuiten. Over de ontwikkelingen op dit gebied wordt door leden regelmmatig

gepubliceerd in de verenigingsperiodieken, in filatelistische tijdschriften en op intenet (www. po-en-po.nl).



Ten geleide

Hierbij het eerste artikel over de MACHINALE NUMMERSTEMPELS die aanvankelijk alleen in de kerst- en

nieuwjaarsperiode werden gebruikt, maar al snel voor meerdere doelen werden ingezet. In dit gedeelte komt het

jaartal 2007 aan de orde.

Ik vermeld opzettelijk “eerste”. Het is de bedoeling dat er meerdere artikelen volgen. In ideale vorm gedacht: vanaf

het begin (daarbij zwaar steunend op de artikelen die over de beginjaren zijn geschreven) tot de huidige tijd.

Doel van deze artikelen:

* beschrijving van de nummerstempels, diverse types

* welke nummers zijn gebruikt, op welke kantoren en hoe wordt dat gebruik vastgesteld

* combinatie van vlag en stok (=het datumgedeelte)

* opvallende zaken bij het gebruik, zoals dubbelgebruik, nummering, afwijkingen.

In die reeks zal een scheiding worden aangebracht tussen:

+ gebruik binnen de kerst- en nieuwjaarsperiode

+ gebruik buiten die periode gedurende het hele jaar door

Op die manier kunnen door vergelijking de overeenkomsten en de verschillen in gebruik worden vastgesteld.

In dit artikel staan ook paragrafen die van toepassing zijn op meerdere jaren. Ik noem als voorbeelden de omschrijving

van de kerst- en nieuwjaarsperiode, de inpassing in de type-indeling van Van der Wart. Als de reeks verder is

uitgewerkt zullen die paragrafen verhuizen naar een meer algemeen gedeelte.

Ik ben begonnen met de kerstperiode 2007. Dat had geen speciale reden, dan alleen het gegeven dat van die

periode veel poststukken tot mijn beschikking stonden. Uit mijn eigen verzameling en uit die van vele anderen die zo

vriendelijk waren om mij daar inzage van te geven.

Hiermee kom ik op het kwetsbare punt van deze artikelen: het aantal poststukken met leesbare nummers. Als er

weinig voorhanden zijn, dan kunnen conclusies (m.n. over plaats van afstempeling) alleen maar “voorlopig” of  “bij

benadering” worden getrokken. In mijn artikel zijn daarvan een aantal voorbeelden te vinden.

Daarmee doe ik tevens een beroep op lezers of  zij mij aanvullende gegevens of materiaal willen doen toekomen.

Ook andere reacties zijn van harte welkom.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken voor al degenen die mij hebben geholpen met materiaal, aanwijzingen en/of

goede raad. Dat geldt vooral de leden van de studiegroep Postmechanisatie binnen Po & Po. Met name wil ik

noemen Jos Stroom en Eddie IJspeerd.

Peter Klaassen

Beuningen, november 2012
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1. KNJ: omschrijving van de Kerst- en NieuwJaarsperiode.

Als men aan een willekeurig aantal mensen zou vragen: van wanneer tot wanneer loopt de kerst- en nieuwjaarsperiode,

dan zullen er uiteenlopende antwoorden te horen zijn. Wordt die vraag aan leden van een kerkgenootschap gesteld,

dan zal ook dat verschillende antwoorden opleveren. Sommigen rekenen Driekoningen (6 januari) zeker tot de

Kerstperiode, anderen uitdrukkelijk niet. Stelt men de vraag aan de handelaren in kerstartikelen, dan zal men van

velen te horen krijgen: wij beginnen pas met kerstartikelen na Sinterklaas. Maar anderen leggen die begindatum al

veel vroeger. Met andere woorden: een veelheid van meningen met een grote mate van willekeur.

Er had natuurlijk een persoonlijke keuze gemaakt kunnen worden: Van . . . . tot . . . . noemen we de KNJ-periode.

Er is echter doelbewust naar een criterium gezocht dat buiten een persoonlijke mening of voorkeur ligt.

Het gaat hier om een postaal gebeuren en daar is het criterium gevonden. Vanaf 1987 geeft het postbedrijf kortingszegels

uit, uitdrukkelijk bestemd voor het versturen van kerst- en nieuwjaars-groeten.

De periode waarin de kortingszegels zonder bijfrankering mogen worden gebruikt, wordt in dit artikel als

Kerst- en Nieuwjaarsperiode gerekend. In het vervolg van dit artikel afgekort tot KNJ.

Die periode geldt voor alle kortingszegels die voor dit doel worden uitgegeven: de decemberzegels, de persoonlijke

decemberzegels, de goede doelenzegels en in 2007 ook de decemberkraszegels.

De vaststelling van de KNJ-periode door ons postbedrijf heeft in de loop van de tijd nogal wat varianten opgeleverd.

Voor 2007 is de KNJ-periode vastgesteld van 22 november 2007 t/m 6 januari 2008.

2. Machinale nummerstempels.

In 1998 kwam het toenmalige postbedrijf PTT Post met een apart machinestempel. In plaats van de tot dan toe

gebruikte plaatsnaam in de  ring bovenin, werd daar de naam PTT POST vermeld. Dat bleef zo tot en met 2001. In

2002 werd die naam veranderd in TPG POST, maar daarnaast werd ook nog PTT POST gebruikt. In 2006 kwam

de volgende naamsverandering in TNT POST. Op het moment dat dit artikel wordt geschreven (2012) is een

nieuwe naamsverandering doorgevoerd: PostNL
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In het midden van het stempel zijn in een balk de datumgegevens genoteerd: dag – maand – jaar – uur. Onderin de

dubbelring staat een nummer genoteerd. Daar is ook de naam “nummerstempel” van afgeleid (afb. 1). In de loop der

jaren zijn er nogal wat wijzigingen geweest in de notatie van dat nummer. Aanvankelijk ging men uit van drie cijfers;

in 1998 bijvoorbeeld van 001 t/m 104. Bij het in gebruik nemen van TPG POST in 2002 vervielen de nullen: reeks

1 t/m 106. In de jaren 2003 t/m 2005 werden bij de eerste twaalf nummers soms wel en soms niet nullen gebruikt.

Vanaf 2006 werden (voor zover bekend) de nullen consequent weggelaten.

In 2007 is de reeks nummers: 1 t/m 184.

Afb. 1:

Voorbeeld van een

machinaal nummerstempel.

nummer

stempeldatum

organisatienaam

uurcijfers



3.  Beschrijving van de nummerstempels 2007.

3A. De stok van de stempel (het datumgedeelte).

In 2007 zijn er drie verschijningsvormen:

Over de aanduiding “met een punt tussen dag.maand.jaar” het volgende. Meestal staan er wel punten, maar niet

altijd. Afgezien van het feit dat de punt op een zegel vaak moeilijk is te zien (het mooiste is als de stempel voor of

achter, boven of onder de zegel staat), blijkt het gebruik van punten in de praktijk mede afhankelijk te zijn van het

gebruik van andere karakters. Dat is vooral te zien bij het Romeinse maandcijfer XII. De twee streepjes na de X

kunnen dicht op elkaar staan, op “normale” afstand of breed (afb. 2,3,5). Als de twee karakters II iets breder uit

elkaar staan is er geen ruimte meer voor de punt tussen maand en jaar. Ook bij een voluit geschreven jaar is er geen

plaats meer voor punten (afb. 3).

Afb. 5:

Stempel met wijde maandkarakters: XII

In dit artikel is dit verder niet uitgewerkt en het is

ook niet opgenomen in het totaaloverzicht.

3B. De gebruikte vlaggen.

In 2007 zijn de volgende vlaggen gebruikt (tabel 1):

Tabel 1: Codering van de stempelvlaggen

postcode 6 golflijnen    5 golflijnen              feestdagen

   PC 1     6 G        G 5        FD
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Afb. 2:     Afb. 3:         Afb. 4:

maand in Romeinse     maand in Romeinse cijfers maand in Arabische

cijfers met een punt    jaar voluit geschreven /zonder cijfers met een punt

tussen dag.maand.jaar.    punten tussen dagmaandjaar.             tussen dag.maand.jaar.



Bij ‘5 golflijnen’ had gekozen kunnen worden voor de aanduiding 5 G, vergelijkbaar met 6 G.. De aanduiding 6 G en

5 G lijken echter zoveel op elkaar, dat het verschil gemakkelijk over het hoofd gezien wordt. Daarom is gekozen

voor de aanduiding: G 5.

Tabel 2:      Overzicht van de gevonden combinaties van stok en vlag.
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Romeinse maandcijfers Romeinse maandcijfers,jaartal voluit Arabische maandcijfers

6 G      aantal: 77   (= 58 %) 6 G        aantal: 1  (< 1 %) 6 G      aantal: 17  (13 %)

PC 1      aantal: 24  (= 18 %) PC 1         aantal: 6 (= 5 %)

G 5      aantal: 1   (< 1 %) G 5      aantal: 1   (< 1 %)

FD      aantal: 1   (< 1 %)



Een vlag is niet vast gekoppeld aan één type stok. Bij combinatie van stok en vlag ontstaat het overzicht van tabel 2.

De percentages zijn berekend op basis van 133 verschillende stempelnummers. De stempel 5 G komt voor op twee

verschillende manieren: met middengolf omhoog (links in tabel 2) en met de omkering: middengolf omlaag (rechts in

tabel 2).
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4. Plaats van de nummerstempels in de systematiek van Van der Wart.

De samensteller van de catalogus “De poststempels van Nederland. Machinestempels”, F.W. van der Wart (lit.1),

geeft in zijn catalogus bij de niet-continuerende machines van datumstempels (zgn. stok) een type-indeling. Omdat

de nummerstempels ook thuishoren in deze rij, is gekeken of en hoe die in deze reeks passen.

Het stempel worden aangebracht door een z.g. “stand-alone” Klüssendorf machine (afb. 6,7,8 en 9). Deze machine

is niet-continuerend. Als zodanig horen de stempels thuis bij nummer XVI uit de VdWart-indeling.

Afb. 6

De aankomst van twee Klüssendorf machines van het

type 637 in kantoor Rotterdam-Keizerswaard in 1998.

Op de achtergrond een nog ingepakte machine.

(foto: Frits Renerie)

Afb. 7

Een Klüssendorf machines opgesteld in het sorteer-

centrum Nieuwegein anno 2010.

Afb. 8

Gedeelte van het binnenwerk van de machine. De witte

cylinder in het midden is de inktrol; rechts daarnaast de

stempelkop met houder. (foto: Frits Renerie)

Afb. 9

Schematich overzicht van het binnenwerk van een

Klüssendorf stempelmachine.

inktrol stempelkop met houder



Op het eerste gezicht hebben de nummerstempels zeer veel weg van type XVI-A met Romeinse maandcijfers en

type XVI-B met Arabische maandcijfers. Toch is er een verschil. Door het vermelden van een plaatsnaam in de

XVI-stempels (bv. Zwolle, afb. 10) zijn deze gebonden aan een stempelmachine die in die plaats staat opgesteld.

Opheffing van enkele centra (Roosendaal, Heerlen) maakte het aantal plaatsen waar de nummerstempels werden

gebruikt, nog kleiner.

Diverse artikelen en eigen onderzoek wijzen uit dat een bepaald

nummerstempel niet aan één plaatsnaam is gebonden. Het artikel

van J.M.A.G. Stroom en E.J Feenstra in Filatelie van december

2000 (lit. 2), dat handelt over de eerste twee jaren van de

machinale nummerstempels, laat duidelijk zien dat er nogal wat

wisselingen zijn. De wisseling kan plaatsvinden tussen het ene

kantoor in eenzelfde district, maar een stempel kan ook

verhuizen naar een andere plaats buiten het district.  Naarmate

de verwerking van de post (ook van de kerstpost) steeds meer

geconcentreerd werd in de grote sorteercentra, namen de eigen

stempelwerkzaamheden op de afzonderlijke postkantoren af.

De nummerstempelkoppen werden niet meer gebruikt of

verhuisden (mogelijk met de stempelmachine) naar elders.

Afb. 10

Klüssendorf stempelnummers volgens de

catalogus van Van der Wart (lit. 1).

Het bovenstaand is nodig ter ontzenuwing van de soms gehoorde opvatting dat het nummer als een (verkapte)

plaatsaanduiding kan worden opgevat. Dat is niet het geval! Vandaar het essentiële verschil met de andere stempels

uit de Klüssendorf-familie.

Voorstel:

De type-indeling van Van der Wart wat betreft type XVI Klüssendorf uitbreiden met

 XVI-N = type XVI-nummerstempel.

Een mogelijke verfijning kan nog worden aangebracht volgens:

XVI-N-r met Romeinse maandcijfers

XVI-N-rj met Romeinse maandcijfers + jaartal voluit.

XVI-N-a met Arabische maandcijfers

De wijziging in de naam van het postbedrijf (PTT POST / TPG POST / TNT POST) wordt kan dan nog beschouwd

en benoemd worden als variant (afb.11).

               Afb. 11  Varianten van de Klüssendorf nummerstempels die in de loop der jaren zijn gebruikt.

In komende artikelen over de Klüssendorf nummerstempels zal steeds aandacht worden geschonken aan

plaatswisselingen van de nummerstempels en aan de varianten.
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Ook zal dan gekeken worden naar andere typen nummerstempels, die mogelijk wijzen op andere stempel-

machines. Als voorbeeld wordt hier een nummerstempel getoond uit 2003 (afb. 12).

Afb. 12     Voorbeeld uit 2003 van een geheel ander type nummerstempel.

5. Identificatie van het nummer.

Ieder die wel eens de afstempelingen op poststukken bekijkt, weet dat het vaak lastig is alle gegevens daarin te

ontcijferen. Dat geldt voor tekst of vlag, de plaats en de datumgegevens. Dit ontcijferprobleem doet zich ook voor

bij de nummerstempels. De stempelmachine laat vaak een lichte tot zeer lichte afdruk achter op het poststuk.

Mogelijk is dat een gevolg van de snelheid waarmee de poststukken langs de stempelinstallatie worden gevoerd, of

van de geringe hoeveelheid inkt die wordt gebruikt.

Naast deze algemene problemen komt er bij de nummerstempels nog een factor bij, namelijk het lezen van het

nummer. Factoren die die problemen veroorzaken zijn:

1. Onvolledige nummerafdruk. Bij een onvolledige plaatsnaam is het vaak mogelijk op basis van de wel leesbare

letters de volledige naam te herleiden. Bij een nummer is dat niet goed mogelijk. De gedrongenheid van de

ronde cijfers (met name 0, 6 en 9) maakt herleiden bij onvolledigheid nog moeilijker en vaak onmogelijk.

2. Het nummer staat regelmatig net op en over de rand van de zegel. Door de lichte oneffenheid wordt het

nummer vaak onvolledig afgedrukt (afb. 13). Bij postwaardestukken, waar geen oneffenheid tussen zegel

en poststuk bestaat, doet zich dat probleem niet voor.

Afb. 13   Gedeelte poststuk met niet leesbaar nummer

vanwege oneffenheid veroorzaakt door het hoogte-

verschil tussen zegel en poststuk.

Afb. 14   Gedeelte van een poststuk met onleesbaar

nummer vanwege takken en takjes in het postzegel

ontwerp.
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3. Specifiek voor 2007 geldt bovendien het probleem van de donkere en warrige tekening van takken en

takjes onderaan op de kerstzegels. Het nummer is dan heel vaal niet te lezen (afb. 13).

4. Voor de decemberkraszegels van 2007 geldt dat gedeelten van de afstempeling (en daarmee ook van het

nummer) zijn weggekrast.



Samengevat: het valt niet altijd mee om het nummer ondubbelzinnig vast te stellen. De volgende paragraaf laat zien

dat dat wel nodig is om tot een geldige lokalisering te komen.

Naar schatting heeft zo’n 25 % van de KNJ 2007 poststukken een onleesbaar of slechts gedeeltelijk leesbaar (bijv.

het eerste of het laatste cijfer) stempelnummer gehad . Als daarbij nog de gebrekkige leesbaarheid van andere

gegeven (uuraanduiding, dag, maand, jaar) betrokken wordt, dan stijgt het percentage van onvolkomenheden in de

stempelafdruk al snel naar 40 – 50%.

6. Lokaliseren van de nummerstempels: de plaats waar de poststukken worden gestempeld.

In het reeds genoemde artikel over nummerstempels (Stroom & Feenstra, lit.2) probeerden de schrijvers aan de

hand van adres en postcode van de afzender de nummerstempel te localiseren. Ze kregen daarbij ook informatie

van medewerkers van de toenmalige PTT. Zo konden ze komen tot een indrukwekkende lijst van koppelingen

tussen plaats en stempelnummers in de jaren 1998 en 1999.

In 2007 is de postverwerking gecentraliseerd in enkele grote sorteercentra. De verbinding van sorteercentrum en

een bepaald aanvoergebied, vertegenwoordigd in een groep postcodes, is nog wel aanwezig. Maar in de kerstdrukte

zal de keuze van het sorteercentrum vooral bepaald zijn door de hoeveelheid post en de capaciteit van de sorteercentra.

Dat geldt zeker voor het vervoer van de poststukken die op postkantoren en servicepunten in speciale kerstpostzakken

worden gedeponeerd. Voor post in de normale brievenbussen geldt: “Vandaag gepost, morgen bezorgd”. Voor

kerstpost is een andere regel van toepassing: “TNT Post streeft ernaar uw decemberwensen binnen 3 werkdagen te

bezorgen”. Dat geeft het postbedrijf de ruimte om de verwerking van deze post niet alleen in de avonduren (na

lichting van de brievenbussen) te doen, maar daarvoor een dagverwerking te kiezen. Ook daarbij zal de keuze van

het centrum bepaald zijn door hoeveelheid en capaciteit.

Adresgegevens van de afzender zijn dus niet langer bruikbaar voor het lokaliseren van de nummerstempels. Daarvoor

kan – in elk geval in 2007 – beter de PRoces Informatie Code (afkorting PRIC, afb.15) worden gebruikt (lit. 3).

De PRIC begint met een hoofdletter die staat voor de plaats van het sorteercentrum, waar de poststukken worden

behandeld en klaargemaakt voor verspreiding of voor verzending naar een ander centrum voor verdere behandeling.

Afb. 15    Poststuk met een sorteeridentificatie index (SIX, de oranje codestreepjes) en een Procesinformatie code

(PRIC, zwarte printtekst).  In de SIX staat informatie over de bestemming van het poststuk: postcode 6584 CV +

huisnummer 17. In de PRIC is te zien in welk sorteercentrum (N= Nieuwegein) en op welke wijze een sorteermachine

( nr. 09) de adresinformatie heeft verwerkt (lit 3).
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PRIC

SIX



Dat zijn in 2007 de volgende letters A Amsterdam

G ’s-Gravenhage

H ’s-Hertogenbosch

N Nieuwegein

R Rotterdam

Z Zwolle

Het is een logische gedachte om de eerste letter van de PRIC te zien als een aanduiding van de plaats van behandeling

inclusief de afstempeling. Dus als er een PRIC te zien is op een poststuk, zou daarmee de stempelmachine ook

gelokaliseerd zijn.

Voor een gedeelte van de post gaat deze redenering niet op. Dat is te constateren bij poststukken, die voorzien zijn

van een stempel met plaatsaanduiding. Klaarblijkelijk gebeurt het regelmatig dat poststukken op het ene sorteercentrum

worden afgestempeld en op een ander sorteercentrum gesorteerd en daarbij voorzien van de PRIC (afb. 16).

Met andere woorden: de plaats van afstempeling kan verschillen van de plaats van afhandeling (zie de PRIC). Dit

geldt ook voor de poststukken met nummerstempels.

Afb. 16 Poststuk waarbij de plaats van afstempeling (Rotterdam) verschilt van de plaats van verwerking

(PRIC ’s-Hertogenbosch, PRIC letter H).

Onderzocht werden 641 poststukken uit de kerst-

periode 2007 met leesbare nummerstempels.

Daarbij bleek dat er 133 verschillende stempel-

nummers werden gebruikt.

In tabel 3 wordt daarvan een overzicht gegeven.

Drie stempelnummers hadden geen vlag: de nummers

158 – 161 – 162 (afb. 17)

 Afb. 17   Nummerstempel 158 zonder vlag.
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Gestempeld in Rotterdam

Gesorteerd in Den Bosch



Het mag duidelijk zijn dat deze steekproef betrekkelijk en selectief is, al lijkt 641 een aardig aantal. Gezien de

miljoenen poststukken die in de kerstperiode worden verzonden, is het een fractie. Als in dit artikel aantallen en

percentages worden genoemd, moet daarbij altijd worden bedacht, dat die gebaseerd zijn op het onderzochte

materiaal van 641 poststukken. Aanvullingen leiden vaak tot aanpassingen van aantallen en daarmee ook van

percentages. Als de PRICs op poststukken met hetzelfde stempelnummer nauwkeurig worden genoteerd, ontstaat

er een patroon, waar conclusies uit getrokken kunnen worden. Voorbeelden uit 2007:

* Van nummerstempel 3 waren er twaalf exemplaren aanwezig. Tien daarvan hadden een A in de PRIC en

twee zonder PRIC.

Conclusie: afgestempeld in Amsterdam en daar ook verwerkt.

* Van nummerstempel 106 waren er elf exemplarenaanwezig. Zes daarvan met Z (Zwolle), twee met R, één

met N en twee zonder PRIC.

Conclusie: afgestempeld in Zwolle en in meerderheid ook daar verwerkt. Als van één brief de afzender

bekend is (in Sneek), is dat een extra ondersteuning.

Problematisch wordt het natuurlijk als je met één of enkele poststukken te maken hebt.

* Van 107 zijn er twee exemplaren, beide met Z, dus waarschijnlijk wel Zwolle, in dit geval nog ondersteund

met de afzenderplaatsen Dinxperlo en Doetinchem.

* Van 132 is er één poststuk, PRIC met Z. Geen verdere gegevens. Zwolle kan, maar zeker is dat allerminst.

Voor het lokaliseren van het nummerstempel, gebruikt in 2007, wordt hier gekozen voor de PRIC als eerste aanwijzing,

ondanks het soms optredende verschil in plaats van afstempeling en plaats van verwerking. Gezien het percentage

kerststukken dat een PRIC heeft (505 van de 641 , = 79 %) is dat acceptabel. De gehanteerde indeling is in de

toelichting bij tabel 3 te vinden

Het komt voor dat bij een stempelnummer geen enkel poststuk met een PRIC aanwezig was. Als daarbij toch een

plaatsnaam wordt genoemd, is die afgeleid uit de aanwezige afzendergegevens. Dat is de tweede aanwijzing.

Afzendergegevens worden ook gebruikt bij twijfel welke PRIC doorslaggevend is voor lokalisering. Volledigheidshalve

wordt hier vermeld dat 177 poststukken waren voorzien van afzendergegevens (plaats en/of postcode) (= 28%).

Op de volgende bladzijden is een overzicht te vinden van de gebruikte nummerstempels en de plaats waar die zijn

gebruikt. Ter toelichting bij tabel 3:

kolom 1 stempelnummer (no)

2 plaats van afstempeling (sorteercentrum)

3 omschrijving van de vlag

4 afkorting (6 G / G 5 / PC 1 / PF / geen)

N.B. G 5 kan in twee standen voorkomen

5 type (XVI-N-r / XVI-N-rj / XVI-N-a)

6 uur

7 N aantal poststukken met PRIC; daarbij de onderverdeling:

0 (geen enkel poststuk met PRIC)

1 ( één exemplaar met PRIC)

2 (2 exemplaren met PRIC)

3/5 (3 tot en met 5 exemplaren)

>5 (meer dan 5 exemplaren)

8 bijzonderheden

? onleesbaar gegeven of ontbrekend
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Tabel 3: Overzicht van de gebruikte nummerstempels binnen de KNJ-periode 2007

no plaats vlag afk type uur N bijzonderheden

1 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 >5

2 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 >5

3 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 >5

4 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 3/5

5 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 >5

6 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 3/5

7

8 Amsterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-a 19 1

9

10 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 0 afz.bekend

11 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r ? 1

12 Rotterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-a 22 1

13 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19/22 2

14 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 1

15 Amsterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-r 19 1

16

17 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 1

18

19

20

21 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 1

22 Amsterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-r 19 1

23

24 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r ? 0 afz.bekend

25

26

27 ‘s-Gravenhage 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 3/5

28

29 ‘s-Gravenhage 6 golflijnen 6 G XVI-N-r ? 1

30

31 ’s-Gravenhage 6 golflijnen 6 G XVI-N-r ? 2

32 ’s-Gravenhage 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 3/5

33

34

35 ? 6 golflijnen 6 G ? ? 0

36 ? postcode 1 PC 1 XVI-N-r 0

37 ‘s-Gravenhage 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 3/5

38

39

40
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Tabel 3: Overzicht van de gebruikte nummerstempels binnen de KNJ-periode 2007 (vervolg)

no plaats vlag afk type uur N bijzonderheden

41 ’s-Gravenhage 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 1

42 Rotterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-a 22 >5

42 ‘s-Gravenhage 5 golflijnen G 5 XVI-N-a 18 1

43 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 22 >5

44 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 22 >5

45 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 22 >5

46 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 22 >5

47 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 22 3/5

48

49 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 19 2

50 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 19 3/5

51 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 19 2

52 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 19 2

53

54 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 19 1

55 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 >5

56

57 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 >5

58 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 3/5

59

60

61 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19/21 >5

62 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19/21 2

63 Nieuwegein 5 golflijnen G 5 XVI-N-r 21 3/5

64 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 3/5

65 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 >5

66 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 20 1

67 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 1

68 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19/21 1

69 Nieuwegein postcode 1 PC 1 XVI-N-r 22 >5

70 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 3/5

71 Nieuwegein feestdagen PF XVI-N-r 19/21 2 vlag kopstaand

72 Nieuwegein postcode 1 PC 1 XVI-N-a 19/21 3/5

73 Nieuwegein postcode 1 PC 1 XVI-N-r 21 2

74 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19/22 1

75 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 0 afz.bekend

76 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 3/5

77

78 ’s-Hertogenbosch 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 3/5

79 ‘s-Hertogenbosch 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 22 1

80 ? 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 19 0
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Tabel 3: Overzicht van de gebruikte nummerstempels binnen de KNJ-periode 2007 (vervolg)

no plaats vlag afk type uur N bijzonderheden

81 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 3/5

82 ’s-Hertogenbosch 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 >5

83 ’s-Hertogenbosch 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 1

84 ‘s-Hertogenbosch 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 1

85 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 1

86 ? 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19/21 2

87

88 ? 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 21 0

89 ‘s-Hertogenbosch 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 3/5

90 ? 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 0

91

92 ‘s-Hertogenbosch 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 2

93

94 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 3/5

95 ‘s-Hertogenbosch 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19/21 3/5

96 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 22 1

97 Zwolle postcode 1 PC 1 XVI-N-a 22 >5

98 Zwolle postcode 1 PC 1 XVI-N-a ? 1

99 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 1

100 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 22 2

101

102

103 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 19 1

104 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 22 >5

105 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 1

106 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 >5

107 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 10/19 2

108 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 1

109

110

111 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 3/5

112

113 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 >5

114

115 Zwolle postcode 1 PC 1 XVI-N-r 19 1

116

117

118

119

120
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Tabel 3: Overzicht van de gebruikte nummerstempels binnen de KNJ-periode 2007 (vervolg)

no plaats vlag afk type uur N bijzonderheden

121 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19/21 3/5

122

123

124 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 21 1

125 Nieuwegein postcode 1 PC 1 XVI-N-r 22 3/5

126 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 2

127

128 ? postcode 1 PC 1 XVI-N-r 21 0

129 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r ? 2

130 Zwolle postcode 1 PC 1 XVI-N-r 21 3/5

131 Zwolle postcode 1 PC 1 XVI-N-r 21 >5

132 Zwolle postcode 1 PC 1 XVI-N-r ? 1

133 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 21 3/5

134 Nieuwegein postcode 1 PC 1 XVI-N-r -5 1

135 Zwolle postcode 1 PC 1 XVI-N-r 21 >5

136 Zwolle postcode 1 PC 1 XVI-N-r 21 1

137 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r ? 1

138 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 21 1

139 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 21 3/5

140 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 21 >5

141 Amsterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-r 21 3/5

142

143

144

145

146 Nieuwegein 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 >5

147 Amsterdam 6 golflijnen 6 G ? ? 2

148 ? 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 22 0

149 Amsterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 21 2

150

151

152

153

154 ’s-Gravenhage postcode 1 PC 1 XVI-N-r 3/5

155 Amsterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-r 22 1

156 ‘s-Gravenhage 6 golflijnen 6 G XVI-N-r ? 1

157 ‘s-Hertogenbosch postcode 1 PC 1 XVI-N-r ? 1

158 Amsterdam zonder vlag geen XVI-N-r 21 3/5

159

160 Zwolle 6 golflijnen 6 G XVI-N-a 22 1
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Tabel 3: Overzicht van de gebruikte nummerstempels binnen de KNJ-periode 2007 (vervolg)

no plaats vlag afk type uur N bijzonderheden

161 Amsterdam zonder vlag geen XVI-N-r ? 1

162 ‘s-Gravenhage zonder vlag geen XVI-N-r 22 2

163

164 Zwolle postcode 1 PC 1 ? 19 1

165

166 ‘s-Hertogenbosch postcode 1 PC 1 XVI-N-r 21 1 jaar 70 i.p.v. 07

167 ‘s-Hertogenbosch postcode 1 PC 1 XVI-N-r 19/21 1

168

169 ‘s-Hertogenbosch 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 21 2

170 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 20 1

171 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 20 3/5

172 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 20 3/5

173 Rotterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-r 22 >5

174 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 20 >5

175 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 20 >5

176 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 20 1

177 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 20 >5

178 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 20 >5

179 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-rj 20 >5

180 Rotterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-r 20 3/5

181 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 19 1

182 Rotterdam 6 golflijnen 6 G XVI-N-r 20 >5

183 Rotterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-r 20 2

184 Rotterdam postcode 1 PC 1 XVI-N-r 20 3/5

Opmerkingen naar aanleiding van tabel 3:

* De lege rijen bij nogal wat nummerstempels (51, ongeveer een derde van het aantal nummers) betekent

niet dat deze niet zijn gebruikt. Alleen dat de schrijver van dit artikel ze (nog) niet heeft gezien.

* Stempel no. 42 kent twee uitvoeringen: Postcode 1, met Arabische maandcijfers, uur 22

afgestempeld in Rotterdam (32 ex. gezien)

Vijf golflijnen, met Arabische maandcijfers, uur 18

1 exemplaar gezien, deze is afgestempeld in ‘s-Gravenhage

Gebruikte bronnen:

Lit. 1: F.W. van der Wart: De poststempels van Nederland. Machinestempels

6e druk, 1991

Lit. 2: Jos M.A.G. Stroom en E.J. Feenstra: ‘PTT POST’-nummerstempels in kaart gebracht

in: Filatelie, december 2000, pag. 820 – 926

Lit. 3: Groep Postmechanisatie Tijdschriften Post & Techniek, te vinden op www.po-en-po.nl
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