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*zie www.paquebot.info : kijk onder Amsterdam en IJmuiden
Reeds in 1938 heet Benders geconstateerd dat het stempel PAQUUOOT bestond uit losse rubberen letters die in een metalen frame waren geschoven, en aldus het stempel vormden.                              Blijkbaar zijn door het gebruik de letters los gekomen/of eruit gevallen en in de haast weer (niet correct) gecompleteerd waardoor er spelling variaties zijn ontstaan.

Type 1
Is het oorspronkelijke type, een met losse rubberen-letters samengesteld stempel
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4-7-1928 collectie R.Hosking
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8-1932 collectie E. Schelling
Type 2
De 5de letter U is losgeraakt en achter het woord geplaatst met een spatie, waar de letter U oorspronkelijk stond zijn 2 spaties ontstaan.
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1928-1929 collecte W.K. Erfmann
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Opgave 1928 door A.M. Benders
Type 3
Blijkbaar zijn de spatie opgevallen en heeft men alle letters naar elkaar toegeschoven, alleen de laatste U staat nog steeds op de verkeerde plaats.
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29-4-1931 E. Schilling
Plaats gebruik: Amsterdam
Reeds in 1938 constateert Benders dat het stempel 2 x voorkomt op brieven die op het postkantoor Amsterdam Centraal Station zijn afgestempeld. Navraag bij dit postkantoor leverde echter eerder een ontkenning op dan een bevestiging.
Van IJmuiden is mij slechts 1 exemplaar bekend met een handgeschreven merking paquebot.
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Ref:
Het stempel  “PAQUUOOT”  door A.M. Benders, in Nederlandsch Maandblad Filatelie april 1938.
Een stempel waarvan het ware niet bekend schijnt te zijn is het merkwaardig  “PAQUUOOT”, dat eenigen tijd gebruikt in plaats van “Paquebot”. Dit laatste stempel wordt zooals bekend, in havenplaatsen afgedrukt op brieven, die per schip los dus niet in de postzakken worden aangebracht. In het boekje “Ocean Mails” van Ph. Cockrill wordt verondersteld, dat “PAQUUOOT “ in Hamburg is gebruikt ; zeker bestaat er echter niet. Uit de bekende stukken is eerder op te maken dat het stempel op het expeditiebureel  Centraal Station te Amsterdam gezocht moet worden. 
In  mijn bezit zijn 2 brieven. De een met het s.s. Simon Bolivar te Amsterdam aangebracht in Maart 1932, bestemd voor Amsterdam, de tweede per m.s. Colombia vervoerd met bestemming Amerongen in Augustus 1932. Op de eerste enveloppe staat “PAQUUOOT” in zwart, op de tweede in violet. De letters zijn hier en daar wat beschadigd de tweede “O” is wat groter dan de andere letters en wat minder duidelijk afgedrukt. 
Een eveneens merkwaardige schrijfwijze heeft het volgende afgebeelde stempel  “PAQU  OOT  U”, met dezelfde letters las de vorige maar in andere volgorde. Dit bezit ik op een fragment van een brie van Venezuela naar Amsterdam verzonden  in 1928 of ’29; het zegel van 25 centimos is eenige malen met “PAQU  OOT  U” vernietigd, in grijsviolette kleur. Ook hier de groote “O”, echter op een andere plaats dan in het vorige stempel. De hoogte van de is  ..elijk 8 m.m., de lengte van “PAQUUOOT”  is 52 m.m., de lengte van  “PAQU  OOT  U” (gemeten zonder de laatste “U”  57 m.m. Voor “PAQUUOOT”  komen twee horizontale lijnen voor, met een onderlinge afstand gelijk aan de letter hoogte. Het is dus wel zeker, dat het hier een gummistempel betreft met verwisselbare letters.

