De Kleinrondstempels van Nederland
Inleiding
In de inventarisatie kleinrondstempels zijn alle post- en hulppostkantoren genoemd in alfabetische
volgorde opgenomen met daarbij de datum van eerste gebruik aan de hand van de
verstrekkingsdatum. Is deze datum niet bekend (mogelijk indien de kleinrond karakters los zijn
verstrekt ten behoeve van het gebruik in bestaande tweeletterstempels) dan is de vroegst bekende
datum vermeld.
De letter IJ is beschouwd als een samenstelling van de letter I en de letter J en ook als zodanig
alfabetisch opgenomen onder de letters I en J.
Plaatsnamen die beginnen met 's zijn opgenomen als eerste vermelding(en) onder de letter die
daarop volgt.
Plaatsnamen die beginnen met DE en DEN zijn opgenomen onder de letter D.
T
Plaatsnamen die beginnen met S , zijn opgenomen onder de letter S.
Plaatsnamen die beginnen met 'T, TEN en TER zijn opgenomen onder de letter T.
De datum is vermeld waarop het eerste stempel (eventueel met karakters) is uitgereikt. De doosjes
met karakters kunnen echter eerder zijn verstrekt, zodat afdrukken met een vroegere datum van het
kleinrondstempel kunnen voorkomen (gebruikt in het tweeletterstempel). Voor de vroegst en laatst
bekende datum van gebruik wordt verwezen naar het betreffende gegevens op de website.

Onderscheid in type I en II
Onderscheid is gemaakt in type I en type II als sprake is van een ´dikkere buitenring´. Bij de productie
van een stempel werd los van de karakters een bus met handvat (heft) vervaardigd. De bus werd
gegoten uit ijzer in een gietmodel en daarin werd de naamring gemonteerd. De buitenste ring (cirkel)
van de bus is bij de stempels, vervaardigd en verstrekt vanaf begin 1893, duidelijk dikker dan van de
voorgaande stempels (zie ´De Poststempelfabriek bij ’s Rijks Munt 1865-1901´). Echter, ook de
zogenoemde tweeletterstempels komen voor met een dikkere buitenring en zijn ook gebruikt met
kleinrond karakters.

Toelichting
In 2004 is een CD-ROM uitgebracht door René Hillesum Filatelie onder de benaming ‘Handboek
Nederlandse Poststempels’. De inhoud werd in 2003 samengesteld door Cees Janssen. Deze CDROM is niet meer verkrijgbaar. De gegevens betreffende de kleinrondstempels zijn veelal gelijk aan de
gegevens in het genoemde handboek. Aanvullingen en correcties op de gegevens zijn in onderstaand
overzicht opgenomen.

Stempeldoos en kleinrondstempel Haarlem 1 voor het jaar 1901. Foto: Museum voor Communicatie, Den Haag
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Eerder overzicht
De heer W. Ewart Gerrish, lid van de ´Netherlands Philatelic Circle´ te Glasgow, heeft een lijst
samengesteld met de hulp van vele verzamelaars van afdrukken van kleinrondstempels, met de ´laatste
datum van gebruik´. Deze lijst werd op 13 mei 1967, tijdens de AMPHILEX te Amsterdam, gepubliceerd.
De data na 1 september 1899 werden genoteerd. De meeste afdrukken zijn gevonden op de
postzegeluitgifte 1899 (Bontkraag). De allerlaatste bekende datum van AMSTERDAM 13 werd
gevonden in 1936 op de postzegeluitgifte type ´Veth´ van 1924. De heer Gerrish merkte op, dat van de
776 opgenomen stempelafdrukken, er 318 niet meer na eind 1901 gevonden zijn. Verder meldde hij, dat
er beslist nog meer latere stempelafdrukken moeten bestaan. Veel van de kleinrondstempels zijn lange
tijd doorgebruikt na de ontvangst van de grootrondstempels. Maar meestal werden de stempels niet
meer gebruikt voor de gewone post maar voor vooraf stempeling bij massadrukwerk en intern gebruik.

De heer Gerrish schreef in zijn voorwoord van de brochure: Veel dank zijn wij verschuldigd aan de heren
Blom, Dekker - die als ‘brievenbus’ medewerkte - Verschuur, Van der Willigen en aan de heer Pfeiffer,
specialist in treinstempels. De heer Blom stelde bovendien een lijst van data beschikbaar van
welwillendheidsafstempelingen, waarbij hij aangeeft, dat er 5 tot 50 exemplaren van elk van deze data
bekend zijn. Zij zijn aangeduid met ‘M’ - maakwerk. Bij de data van treinen, trams en boten zijn
eveneens de data van Korteweg uit "De Philatelist" van oktober 1938 opgenomen voorafgegaan door
een K.

Dankwoord
Met bijzondere dank aan het Museum voor Communicatie voor het gebruik van de stempelboeken en
stempelkaarten van De Munt en het Staatsbedrijf der P.T.T. met afdrukken van de stempels.
De vroegst en laatst bekende data zijn naast de gegevens uit de stempelboeken en uit de collectie van
de auteur tevens beschikbaar gesteld door verzamelaars. Met name de heren Gerard Nogarede, Ocker
Sloff en Jorhanstamps worden hierbij dank gezegd voor hun bijdragen voor deze herziene inventarisatie.
Graag verzoek ik verzamelaars van afdrukken van deze stempels hun gegevens te controleren en
latere data van gebruik of ontbrekende data te melden voor opname in het afzonderlijk samengestelde
en gepubliceerde overzicht.

Copyright © 2014
De gegevens betreffende de vroegst en laatst bekende datum van gebruik in de herziene
inventarisatie van 2014 mogen uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.
Duplicatie of heruitgave van de in deze inventarisatie aanwezige gegevens - geheel of gedeeltelijk - is
verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (Cees Janssen).
Het copyright is uitdrukkelijk ook van toepassing op het gehanteerde nummersysteem.
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Postkantoren
AALTEN
Provincie Gelderland
KRPK 0001
1882-10-01

Een afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de (onmogelijke) datum
31 JUN 81.
Het hulppostkantoor AALTEN, opgericht op 1 september 1850 onder het postkantoor Terborgh, werd
postkantoor vanaf 1 oktober 1882.
Een grootrondstempel werd toegezonden op 26 juli 1895.

ABCOUDE
Provincie Utrecht
KRPK 0002
1891-11-16

Het hulppostkantoor ABCOUDE werd postkantoor vanaf 16 november 1891. Een afdruk van het stempel
is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 30 OCT 91 2-3N. Het postkantoor ontving
geen grootrondstempel. Een langebalkstempel werd verstrekt op 2 september 1907.

AKKRUM
Provincie Friesland
KRPK 0003
1885-02-01

In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 29 NOV 80. Het
hulppostkantoor AKKRUM, opgericht op 1 september 1850 onder het postkantoor Leeuwarden, werd
postkantoor vanaf 1 februari 1885.
Het grootrondstempel werd toegezonden op 16 maart 1897.
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ALBLASSERDAM
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0004A
1879-11-16

Type I

Op 16 november 1879 werden aan het postkantoor ALBLASSERDAM een kleinrondstempel met 18-uur
karakters en het nummerstempel 199 verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het
stempel opgenomen met de datum 18 JUN 79 en de tweeletterkarakters 12M-8M. De afdruk is later
toegevoegd op de betreffende bladzijde. De buitenring is normaal.

KRPK 0004B
1893-06-26

Type II

Een nieuw kleinrondstempel - zonder karakters - werd verstrekt op 26 juni 1893. Dit stempel heeft een
iets dikkere buitenring.
Het grootrondstempel werd verstrekt op 28 oktober 1897.
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ALFEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0005
1891-01-05

Op 29 april 1882 een is een afdruk van het dagtekeningstempel ALPHEN aangebracht met 18-uur
karakters (zie aldaar). De tenaamstelling werd op 1 januari 1883 gewijzigd in ALFEN, waarbij pas een
nieuw kleinrondstempel volgde - zonder karakters - op 5 januari 1891.
Het grootrondstempel werd verstrekt op 18 maart 1895 met de tenaamstelling ALFEN (Z:H:).

ALKMAAR
Provincie Noord-Holland
KRPK 0006A Type I
1881-10-12

Het eerste kleinrondstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 12 oktober 1881.
Een doos karakters werd al eerder toegezonden. Afdrukken zijn bekend van vóór 12 oktober 1881.

Het tweede kleinrondstempel, verstrekt met 18-uur karakters, is van 19 september 1882.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 11 AUG 82 6-7V.

Het volgende stempel is afgedrukt op 28 november 1884 (met 18-uur karakters).
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Een afdruk van een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, werd op 3 mei 1888 aangebracht.

Een nieuw stempel, met karakters, werd verstrekt op 26 oktober 1891.
Dit was het laatste stempel met een normale buitenring.
KRPK 0006B
1894-01-08

Type II

De laatste twee kleinrondstempels - zonder karakters - werden verstrekt op 8 januari 1894. De twee
stempels van 1894 hebben een dikkere buitenring.
Op 24 april 1895 werd het grootrondstempel, met karakters, verstrekt.

ALMELO
Provincie Overijssel
KRPK 0007
1879-12-09

Het eerste kleinrondstempel ALMELO is toegezonden op 9 december 1879.
De 18-uur karakters waren eerder verstrekt.

Een nieuw stempel, met karakters, werd verstrekt op 27 april 1881.
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Twee stempel werden toegezonden op 6 december 1883, waarvan één met en één zonder karakters. In
het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum van 11 augustus 1883.

Het laatste kleinrondstempel met de benaming ALMELO werd verstrekt op 31 augustus 1885. Vanaf 1
januari 1883 was de benaming ALMELOO voorgeschreven, doch een nieuw stempel met deze
benaming werd pas toegezonden op 5 maart 1890.

ALMELOO
Provincie Overijssel
KRPK 0008
1890-03-05

Het stempel met de benaming ALMELOO werd, zonder karakters, verstrekt op 5 maart 1890.
Op 4 juli 1896 werden twee grootrondstempels, eveneens met de benaming ALMELOO verstrekt.

ALPHEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0009
1882-04-29

Op 29 april 1882 werd het kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.
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De tenaamstelling ALPHEN was op 1 januari 1883 gewijzigd in ALFEN. Toch werd op 1 juli 1994 een
kleinrondstempel toegezonden met de benaming ALPHEN.
Op 12 maart 1904 werd het grootrondstempel ALPHEN (Z.H.) uitgereikt.

AMERONGEN
Provincie Utrecht
KRPK 0010
1882-08-01

Op 23 december 1879 had het hulppostkantoor AMERONGEN een kleinrondstempel ontvangen (zie
aldaar). Dit stempel bleef in gebruik bij bevordering van het hulpkantoor tot postkantoor. Wel werden
nieuwe 18-uur karakters verstrekt.

Een nieuw stempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 2 december 1887. Van dit stempel is een
afdruk opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 10 MEI 87.
Het grootrondstempel werd toegezonden op 5 augustus 1896.

AMERSFOORT
Provincie Utrecht
KRPK 0011A
1877-12-15

Type 1

Op 15 december 1877 is een dagtekeningstempel verstrekt dat werd gebruikt voor de eerder
toegezonden 18-uur karakters.
8

Met 18-uur karakters werd een nieuw stempel verstrekt op 11 januari 1879.

Het stempel werd gevolgd door nog een stempel, met karakters, op 9 januari 1882.

Een stempel, zonder karakters, werd uitgereikt in 1884. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
aangebracht met de datum 30 SEP 84 1-2N.

Op 31 december 1885 gevolgd door een stempel met karakters.

Met 18-uur karakters werd een nieuw stempel toegezonden op 22 oktober 1887. Weer een stempel
volgde op 26 januari 1889. Op 5 januari 1891 werd een stempel verstrekt, met karakters.

Een nieuw stempel, met karakters, werd toegezonden op 4 april 1892.
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Al snel gevolgd door drie nieuwe stempels, met karakters.
Dit waren de laatste kleinrondstempels met normale buitenring.

KRPK 0011B
1894-01-18

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd verstrekt op 8 januari 1894. Op 5 februari 1894 werd nog
een stel karakters voor dit stempel verstrekt.
Het eerste grootrondstempel werd toegezonden op 30 maart 1895.

AMSTERDAM
Provincie Noord-Holland
KRPK 0012A
1877-04-15

Type I

Uit de stempelboeken is niet te achterhalen, wanneer is overgegaan van tweeletter karakters op 18-uur
karakters. Stempelafdrukken van tweeletterstempels met 18-uur karakters zijn mogelijk van vóór 3
september 1877, toen de eerste vier kleinrondstempels met karakters werd verstrekt.
Zes stuks kleinrondstempels met de 18-uur karakters zijn op 24 oktober 1877 toegezonden.
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Op 7 november 1877 werden zes stempels verstrekt, waarvan drie met karakters voor het
stempeltoestel. In de afdruk is de stempeldatum 16 april 1877 8-9V opgenomen. Blom (Documentatie
Postinrichtingen) gebruikte waarschijnlijk deze datum om te vermelden, dat het eerste stempel met 18uur karakters op 15 april 1877 in gebruik is genomen. De stempels lijken een dikkere buitenring te
hebben.

Vervolgens werden nieuwe stempels verstrekt op 5 maart 1878 (tien stuks), 13 juli 1878 (twaalf stuks) en
op 19 september 1878 (zes stuks).

In november 1878 werden zes stempels toegezonden. In het stempelboek is hiervan een zeer slechte
afdruk opgenomen.
Vier andere stempels werden in november 1878 verstrekt ten behoeve van het stempeltoestel.

Op 28 januari 1879 werden zes handstempels verstrekt en twee stempels voor het stempeltoestel.
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Daarna, op 4 februari 1879 weer zes handstempels en vier stempels voor het toestel.

Op 29 juli 1879 nog twaalf stuks handstempels en zes stempels voor het toestel.

Zes handstempels werden verstrekt op 10 december 1879. Deze stempels zonder karakters. Het is
mogelijk dat dozen met karakters afzonderlijk zijn toegezonden. Hiervan is geen registratie bijgehouden
in de stempelboeken.

Op 2 maart 1880 volgden zes handstempels en drie stuks voor het stempeltoestel.

Zes handstempels werden, zonder karakters, toegezonden op 9 oktober 1880.

Op 7 maart 1881 werden twaalf handstempels en zes stempels voor het toestel toegezonden.
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Nog twaalf handstempels en zes stempels voor het toestel werden verstrekt op 26 september 1881,
gevolgd door zes handstempels op 17 november 1881.

Op 9 januari 1882 werden vier stempels toegezonden. In plaats van ´toestel´ is de benaming ´machine´
bij de afdruk vermeld. Dit was ook het geval bij de vertrekking van nog twee stempels op 21 februari
1882.

Zes handstempels werden verstrekt op 27 februari 1882.

Op 14 oktober 1882 werden weer twaalf handstempels toegezonden gevolgd door zes exemplaren op 6
april 1883.

Zes handstempels en zes stempels voor het toestel werden verstrekt op 21 mei 1883. Nog zes
handstempels op 29 mei 1883 en zes stempels voor het toestel op 17 oktober 1883.
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Op 27 december 1883 werden drie stempels verstrekt voor het toestel. In totaal vijftien handstempels
werden toegezonden op 6 mei 1884.

Gevolgd door drie stempels voor het toestel op 13 juni 1884 en zes handstempels op 26 juni 1884.

Op 21 juli 1884 werden zes handstempels toegezonden en nogmaals zes stuks op 22 september 1884.

Zes handstempels werden verstrekt op 3 oktober 1884 alsmede drie stuks voor het stempeltoestel.

Op 20 januari 1885 werden drie handstempels toegezonden gevolgd door negen handstempels op 28
januari 1885. Zes stempels voor het toestel volgden op 9 februari 1885.
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Drie handstempels werden verstrekt op 1 augustus 1885 samen met drie stempels voor het toestel.
Negen handstempels werden toegezonden op 28 augustus 1885.

Voor het toestel werden drie stempels toegezonden op 30 september 1885 en drie handstempels op 31
oktober 1885.

Op 18 november 1885 werden twaalf handstempels en drie stempels voor het toestel verstrekt.

Twaalf handstempels en 6 stempels voor het toestel werden toegezonden op 30 juni 1886.
Op 30 december 1886 nog eens zes stempels voor het toestel.
15

Op 18 juni 1887 werd een groot aantal noteringen van data en aantallen in het stempelboek
opgenomen, zoals twaalf stuks handstempels op 18 juni 1887, op 15 augustus zes stuks, op 5
september drie stuks en 30 september weer drie stuks. Op 4 juli 1887 en 22 juli 1887 werden nog zes
handstempels verstrekt. Dit laatste is niet helemaal duidelijk omdat een aantal verstrekkingsdata is
doorgehaald (15 augustus 1887 en zes september 1887.

Twaalf handstempels en zes machinestempels werden toegezonden op 1 mei 1888. Daarna werd de
administratie wederom onduidelijk door bij de afdruk met vermelding 9 stuks de verstrekkingsdata te
vermelden van 23 mei 1889, 3 juli 1189 en 24 juli 1889. Daarbij de aantekening dat op 24 juli tevens drie
handstempels met karakters zijn verstrekt. Ook de aantekeningen bij de afdruk van 18 handstempels zijn
niet duidelijk: 27 mei en 3 juli 1889 en eveneens de datum 24 juli met zes stempels voor het toestel.
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Twaalf handstempels werden verstrekt op 2 juni 1890 alsmede vijf machinestempels op 7 juli 1890.

Op 2 december 1890 werden twaalf handstempels toegezonden gevolgd door twaalf handstempels op
15 en 20 juni 1891 en 12 handstempels op 24 november 1891.
Op 4 december 1891 nog eens drie handstempels.

Zes handstempels werden toegezonden op 6 januari 1892 gevolgd door nog zes handstempels op 2
februari 1892.
Drie handstempels op 13 december 1892 en 9 handstempels op 27 december 1892.

Twaalf handstempels werden verstrekt op 31 december 1892 en zes handstempels op 6 februari 1893.
Op 10 mei 1893 werden wederom twaalf handstempels toegezonden. Dit waren de laatste stempels met
normale buitenring.
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KRPK 0012B
1894-08-18

Type II

Twaalf handstempels met dikkere buitenring werden verstrekt op 18 augustus 1894. Op 29 oktober
1894 werden wederom twaalf handstempels met dikkere buitenring verstrekt.
Tot en met 29 oktober 1894 kunnen de volgende aantallen worden geteld:
Handstempels 456 stuks, voor het stempeltoestel 107 stuks. Algemeen totaal: 563 stuks.

Op 16 mei 1894 ontving het postkantoor Amsterdam een proefstempel, dat iets groter was dan het
kleinrondstempel.

APELDOORN
Provincie Gelderland
KRPK 0013A Type I
1879-01-13

Op 13 januari 1879 werd een kleinrondstempel, zonder karakters, verstrekt voor de 18-uur karakters. De
karakters zijn waarschijnlijk al eerder verzonden en gebruikt in de tweeletterstempels.

Een nieuw handstempel werd verstrekt op 29 april 1882. Verder werden stempels toegezonden op 15
april 1884 en 20 april 1886.
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Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 30 juni 1888.

Twee stempels werden verstrekt op 2 juni 1890 en nogmaals twee stempels op 6 januari 1892.
KRPK 0013B
1893-09-30

Type II

Op 30 september 1893 werden twee handstempels toegezonden, met karakters. De buitenring van deze
stempels is iets dikker dan die van de voorafgaande stempels.
Het eerste grootrondstempel werd, met karakters, verzonden op 13 juli 1895.

APPINGADAM
Provincie Groningen
KRPK 0014
1877-05-07

Het kleinrond dagtekeningstempel voor 18-uur karakters met de benaming APPINGADAM werd
verstrekt op 7 mei 1877. Waarschijnlijk is de doos met 18-uur karakters eerder of later toegezonden.
Op 9 januari 1882 werd een nieuw stempel verstrekt, met karakters.
De tenaamstelling APPINGADAM werd op 1 januari 1883 gewijzigd in APPINGEDAM. Het duurde
echter tot 23 augustus 1889 voordat een stempel met de nieuwe benaming werd toegezonden.
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APPINGEDAM
Provincie Groningen
KRPK 0015A
1889-08-23

Type I

Het stempel met de benaming APPINGEDAM werd verstrekt op 23 augustus 1889.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 11 augustus 1889, de datum
van oplevering van het stempel.

KRPK 0015B
1893-06-26

Type II

Op 26 juni 1893 werd een nieuw stempel verstrekt, met een iets dikkere buitenring.
Een grootrondstempel met de benaming APPINGEDAM werd op 30 maart 1895 toegezonden.

ARNHEM
Provincie Gelderland
KRPK 0016A
1878-10-05

Type I

Een kleinrondstempel werd, zonder karakters, verstrekt op 15 december 1877. De 18-uur karakters
waren waarschijnlijk al eerder verzonden en gebruikt in de tweeletterstempels.
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Op 5 oktober 1878 werden twee handstempels toegezonden, gevolgd door twee stuks op 2 juli 1879.
Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 5 augustus 1879.

Een stempel werd toegezonden op 1 april 1880 gevolgd door nog een stempel op 26 april 1880.

Twee stempels werden verstrekt op 14 juli 1880.
Op 7 januari 1881 werd een stempel verstrekt met karakters.

Het stempel toegezonden op 1 februari 1881 vertoonde een beschadiging in de buitenring. Deze
beschadiging is bij de verstrekking niet opgemerkt of wellicht geaccepteerd. Het stempel werd in deze
vorm in gebruik genomen. De breuk is al groter geworden in maart 1881.
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Twee stempels werden verstrekt op 9 maart 1882 en nogmaals twee stuks op 11 juli 1882.

Vier stempels werden toegezonden op 28 februari 1883 en twee stuks op 22 september 1883.
Op 16 januari 1884 werd een stempel versterkt voor het stempeltoestel.
Dit was de eerste vermelding van de aanwezigheid van een stempelmachine.

Op 3 maart 1884 werden drie handstempels verstrekt en een stempel met karakters voor het toestel.

Twee handstempels werden toegezonden op 12 mei 1884 gevolgd door vijf handstempels op 24 maart
1885.
Op 18 november 1885 werden nog vier handstempels verstrekt.

Vijf handstempels werden toegezonden op 5 september 1887 gevolgd door vier exemplaren op 15
september 1888. Drie handstempels werden verstrekt op 23 mei 1889.
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In 1890 werd bij de afdruk van het stempel in het stempelboek vermeld dat vijf handstempels zijn
verstrekt op 2 juni 1890. Nader gespecificeerd: 2 stuks op 7 mei 1890, 2 stuks op 2 juni 1890 en 1
exemplaar op 7 juli 1890. Op 5 januari 1891 en 4 februari 1891 werden samen vier stempels
toegezonden. Vijf handstempels werden verstrekt op 28 juli 1891.

Vijf handstempels werden toegezonden op 3 december 1891 gevolgd door nog vijf handstempels op 6
februari 1892. Dit waren de laatste stempels met een normale buitenring.
KRPK 0016B
1894-02-05

Type II

Zes stempels met een dikkere buitenring werden verstrekt op 5 februari 1894.
Op 14 maart 1895 werden zes grootrondstempels toegezonden.

ASSEN
Provincie Drenthe
KRPK 0017A Type I
1879-01-11

Met 18-uur karakters werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt op 11 januari 1879.
Op 16 december 1879 werd nog een stempel met karakters toegezonden.
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Op 11 januari 1881 werd een nieuw stempel verstrekt gevolgd door nog een stempel op 1 februari 1881.

Twee stempels werden toegezonden op 11 juni 1883. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van
het stempel aangebracht met de datum 10 mei 1883.

Op 9 februari 1885 werd een nieuw stempel verstrekt gevolgd door een stempel op 22 december 1885.

Een handstempel werd toegezonden op 30 december 1887. Verder werd een stempel verstrekt op 3 juli
1889 en twee stuks op 5 maart 1890.

Op 5 januari 1891 werd een stempel met karakters verstrekt, gevolgd door een stempel op 4 augustus
1893. Dit was het laatste stempel met een normale buitenring.
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KRPK 0017B
1894-05-29

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd toegezonden op 29 mei 1894.
Het eerste grootrondstempel ASSEN (met sterren) werd op 14 februari 1896 verstrekt.

ASTEN
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0018
1891-04-01

Het postkantoor ASTEN werd opgericht op 1 april 1891. Op die datum werd een kleinrondstempel met
18-uur karakters verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 19
augustus 1891. Op 2 mei 1899 werd het grootrondstempel toegezonden.
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BAARN
Provincie Utrecht
KRPK 0019
1884-09-06

Op 6 september 1884 werd een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden. Bij de afdruk is niet
vermeld of ook karakters zijn meegezonden. Het is mogelijk dat 18-uur karakters eerder zijn verstrekt
voor het tweeletterstempel. Het tweede stempel werd verstrekt op 6 januari 1890 (het jaartal 1889 is
gewijzigd in 1890) en het derde stempel op 27 oktober 1892.
Het eerste grootrondstempel werd verstrekt op 12 februari 1897.

BALK
Provincie Friesland
KRPK 0020
1884-01-08

Het eerste kleinrondstempel werd, met 18-uur karakters, verstrekt op 8 januari 1884. Het tweede
stempel werd toegezonden op 15 maart 1886 en het laatste stempel op 27 augustus 1889.
Op 24 april 1895 werd het eerste grootrondstempel toegezonden.

BARNEVELD
Provincie Gelderland
KRPK 0021
1885-05-23

Op 23 mei 1885 werd een kleinrondstempel met 18-uur karakters toegezonden. In het stempelboek van
De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 10 mei 1885. Dit was het enige stempel dat is verstrekt
aan het postkantoor BARNEVELD.
Het eerste grootrondstempel werd op 29 januari 1896 toegezonden.
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BERGEN OP ZOOM
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0022A
1878-11-14

Type I

Op 14 november 1878 werd een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt. Het
tweede stempel werd toegezonden op 26 augustus 1880.

Een stempel met karakters werd toegezonden op 31 juli 1883. In het stempelboek van De Munt is een
afdruk opgenomen met de datum 30 maart 1883.
Een nieuw stempel werd verstrekt op 20 september 1886.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 31 oktober 1888 gevolgd door een stempel, eveneens
zonder karakters, op 2 mei 1892.

KRPK 0022B
1894-12-08

Type II

Met een dikker buitenring werd een stempel, met karakters, verstrekt op 8 december 1894.
Het eerste grootrondstempel werd verstrekt op 13 maart 1897.
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BERGUM
Provincie Friesland
KRPK 0023
1892-11-16

Het postkantoor BERGUM werd op 16 november 1892 opgericht. Op die datum ontving het postkantoor
twee kleinrond dagtekeningstempels met 18-uur karakters. Als hulppostkantoor had BERGUM in 1880
een kleinrondstempel ontvangen (zie aldaar).
Het eerste grootrondstempel werd verstrekt op 5 juni 1897.

BEVERWIJK
Provincie Noord-Holland
KRPK 0024A
1879-12-16

Type I

Het eerste kleinrondstempel werd toegezonden op 16 december 1879.

Op 24 april 1883 werd een nieuw kleinrondstempel met karakters verstrekt. In het stempelboek van De
Munt is een afdruk aangebracht met de datum 30 maart 1883. Een nieuw stempel werd toegezonden op
4 augustus 1893.
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KRPK 0024B
1894-05-29

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd toegezonden op 29 mei 1894.
Het eerste grootrondstempel werd op 8 april 1899 toegezonden.

BLOKZIJL
Provincie Overijssel
KRPK 0025
1882-03-31

Op 31 mei 1882 werd het kleinrond dagtekeningstempel toegezonden, met karakters. In het
stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 31 december 1882.
Het tweede stempel werd verstrekt op 26 januari 1889.
Op 22 februari 1897 werd een grootrondstempel toegezonden.

BODEGRAVE
Provincie Zuid-Holland
PK 0026
1883-05-11

De tenaamstelling BODEGRAVEN was op 1 januari 1883 gewijzigd in de naam BODEGRAVE. Eerder,
in 1879, was een kleinrondstempel verstrekt met de naam BODEGRAVEN (zie aldaar).
De tenaamstelling werd echter wederom gewijzigd in BODEGRAVEN in 1901.
Op 4 juli 1896 werd een grootrondstempel toegezonden met de benaming BODEGRAVEN.
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BODEGRAVEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0027
1879-01-13

Een kleinrond dagtekeningstempel met nieuwe 18-uur karakters werd verstrekt op 13 januari 1879.
De tenaamstelling BODEGRAVEN werd op 1 januari 1883 gewijzigd in de naam BODEGRAVE (zie
aldaar).

BOLSWARD
Provincie Friesland
KRPK 0028A Type I
1879-04-26

Een kleinrond dagtekeningstempel, zonder de 18-uur karakters, werd op 26 april 1879 verstrekt. De
doos of dozen met 18-uur karakters waren al eerder toegezonden ter vervangen van de tweeletter
karakters.

Op 12 mei 1884 werd een nieuw stempel verstrekt, met 18-uur karakters, gevolgd door een stempel op
21 februari 1888. Een afdruk van het laatste stempel werd aangebracht in het stempelboek van De Munt
met de datum 8 april 1888.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 5 januari 1891.
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KRPK 0028B
1893-11-27

Type II

Op 27 november 1893 werd een stempel verstrekt met een dikkere buitenring.
Een grootrondstempel werd op 14 februari 1896 toegezonden.

BORKELOO
Provincie Gelderland
KRPK 0029
1885-12-16

Het hulppostkantoor BORCULO had eerder, in juli 1881, een kleinrondstempel met die benaming
ontvangen (zie aldaar). Op 1 januari 1883 werd de benaming gewijzigd in BORKELOO.
Het kleinrondstempel BORKELOO met 18-uur karakters werd verstrekt op 16 december 1885, de datum
dat het hulppostkantoor was bevorderd tot postkantoor.

BORNE
Provincie Overijssel
KRPK 0030
1884-10-01

Op 8 november 1880 was aan het hulppostkantoor BORNE een kleinrondstempel verstrekt (zie aldaar).
Het hulppostkantoor werd op 1 oktober 1884 en ontving een doos met 18-uur karakters. Een nieuw
kleinrondstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 22 juli 1887. Het laatste kleinrondstempel werd
verstrekt op 28 maart 1889, eveneens zonder karakters.
Op 13 juli 1895 werd het grootrondstempel toegezonden.
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BOSKOOP
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0031
1886-01-20

Ten behoeve van het tweeletterstempel werd een doos 18-uur karakters verstrekt.
Eerder was een doos 18-uur karakters toegezonden.
Een nieuw kleinrond dagtekeningstempels werd, met karakters, toegezonden op 20 januari 1886.
Het grootrondstempel werd op 5 april 1898 toegezonden.

BOXMEER
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0032
1881-08-22

Op 22 augustus 1881 werd een nieuw kleinrond dagtekeningstempel verstrekt voor de 18-uur karakters.
Een doos 18-uur karakters was eerder toegezonden.

Het tweede stempel werd toegezonden op 26 januari 1889.
Het grootrondstempel werd op 26 februari 1901 toegezonden.
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BOXTEL
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0033
1881-08-22

Een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 22 augustus 1881. In het
stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 11 augustus 1881.

Een nieuw stempel werd toegezonden op 2 mei 1892.
Op 24 april 1895 werd het grootrondstempel BOKSTEL verstrekt.

BREDA
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0034A
1879-12-08

Type I

Op 8 december 1879 werd het kleinrond dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters verstrekt.
Eerder waren de 18-uur karakters toegezonden.

Twee stempels werden toegezonden op 11 januari 1881.
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Op 31 maart 1882 werd een stempel verstrekt, met 18-uur karakters, gevolg door nog twee stempels op
7 februari 1883. Wederom twee stempels werden toegezonden op 27 juni 1885.

Een nieuw stempel werd toegezonden op 30 december 1887.
Drie stempels werden verstrekt op 6 januari 1890.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 4 januari 1891.

Twee stempels met 18-uur karakters werden toegezonden op 28 juli 1891.
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Op 26 juni 1893 werden 2 stempels met karakters verstrekt. De genoemde letterkarakters afgedrukt
onder de stempelafdruk hadden betrekking op bestellerstempels.

Drie stempels werden toegezonden op 27 november 1893.
Een van de stempels vertoonde in 1894 een breuk, links in de buitenring.
Het is niet bekend wanneer dit beschadigde stempel is verstrekt of wanneer de beschadiging is
ontstaan.

KRPK 0034B
1894-12-08

Type II

Vier stempels met een dikkere buitenring werden verstrekt op 3 december 1894.
Op 4 juli 1896 werden drie grootrondstempels toegezonden.
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BRESKENS
Provincie Zeeland
KRPK 0035A
1884-02-12

Type I

Een kleinrond dagtekeningstempel met karakters is verstrekt op 12 februari 1884.
Een doos met 18-uur karakters is eerder toegezonden.
De datum van toezending is niet bekend doch waarschijnlijk al in december 1879.

Een stempel, zonder uurkarakters, werd toegezonden op 5 januari 1891.

KRPK 0035B
1894-02-27

Type II

Een stempel met dikkere buitenring werd verstrekt op 27 februari 1894.
Op 2 mei 1899 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.
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BREUKELEN
Provincie Utrecht
KRPK 0036
1884-05-01

Het hulppostkantoor BREUKELEN had op 23 december 1879 een kleinrond dagtekeningstempel
ontvangen (zie aldaar). Op 1 mei 1884 is het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor. Een doos met
18-uur karakters werd toen verstrekt alsmede een nieuw kleinrond dagtekeningstempel.

Een stempel werd, zonder uurkarakters, toegezonden op 4 februari 1890.
Het grootrondstempel werd op 24 april 1895 in gebruik genomen.

BRIELLE
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0037
1879-04-26

Op 26 april 1879 werd een dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters verstrekt.
Wanneer de 18-uur karakters zijn verstrekt is niet bekend.
De datum 10 augustus 1883 voor het gebruik van het eerste kleinrondstempel in Blom, Documentatie
Postinrichtingen, is dan ook onjuist.

Een nieuw stempel, met 18-uur karakters, werd toegezonden op 10 augustus 1883.
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Op 5 februari 1886 werd een stempel toegezonden met karakters.
Een beschadiging van de buitenring kan goed worden gevolgd. Eerst links onder de letter B, later boven
de letters LL van BRIELLE.

Een nieuw stempel werd verstrekt op 2 maart 1891.
In februari 1900 (de dag is niet vermeld) werd het eerste grootrondstempel toegezonden.

BRUINISSE
Provincie Zeeland
KRPK 0038A
1892-02-01

Type I

Het hulppostkantoor BRUINISSE had eerder, in februari 1883, een kleinrond dagtekeningstempel
ontvangen (zie aldaar). Op 1 februari 1892 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor. Op die
datum werden twee nieuwe kleinrond dagtekeningstempels verstrekt, met 18-uur karakters.
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KRPK 0038B
1894-07-26

Type II

Op 26 juli 2894 werd een kleinrond dagtekeningstempel met dikkere buitenring verstrekt.
De letters in dit stempel wijken af van het eerste stempel.
Het grootrondstempel werd op 18 januari 1898 toegezonden.

BRUMMEN
Provincie Gelderland
KRPK 0039A Type I
1878-05-18

Het kleinrond dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd verstrekt op 18 mei 1878.

Op 30 mei 1881 werd een nieuw stempel toegezonden gevolgd door nog een exemplaar op 26 augustus
1882. Beide stempels met 18-uur karakters.
KRPK 0039B
1894-02-27

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd verstrekt op 27 februari 1894.
Het eerste grootrondstempel werd op 5 juni 1897 toegezonden.
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BUITENPOST
Provincie Friesland
KRPK 0040
1894-01-15

Type II

In november 1880 had het hulppostkantoor BUITENPOST een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen
(zie aldaar). Het hulppostkantoor werd op 15 januari 1894 tot postkantoor bevorderd. Op die datum
ontving het postkantoor twee kleinrond dagtekeningstempels met 18-uur karakters. De stempels hadden
een dikkere buitenring.
Het grootrondstempel werd op 8 juli 1901 toegezonden.

BUSSUM
Provincie Utrecht
KRPK 0041A Type I
1885-06-01

In november 1881 had het hulppostkantoor BUSSUM een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen (zie
aldaar). Het hulppostkantoor werd op 1 juni 1885 bevorderd tot postkantoor. Het postkantoor ontving een
doos met 18-uur karakters, doch geen nieuw dagtekeningstempel. In het stempelboek van De Munt is
een afdruk van het stempel aangebracht met de datum 12 juni 1885.

Op 27 augustus 1889 werd een nieuw stempel verstrekt, zonder karakters.
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KRPK 0041B
1894-05-29

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd toegezonden op 29 mei 1894.
Het eerste grootrondstempel werd op 5 juni 1897 verstrekt.

CUIJK
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0042
1883-02-01

Op 1 februari 1883 werd het hulppostkantoor CUIJK bevorderd tot postkantoor. Het kantoor had toen
niet de beschikking over een dagtekeningstempel. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
aangebracht met de datum 20 oktober 1883.
Het grootrondstempel werd op 18 augustus 1897 in gebruik genomen.

CULEMBORG
Provincie Gelderland
KRPK 0043
1879-12-09

Het kleinrond dagtekeningstempel ten behoeve van de 18-uur karakters werd op 9 december 1879
toegezonden. Bij dit stempel waren geen karakters gevoegd. Het is niet bekend wanneer de doos met
18-uur karakters is verstrekt.

Een nieuw stempel, met karakters, werd toegezonden op 31 mei 1884.
De benaming CULENBORG werd voorgeschreven vanaf 1887 (zie aldaar).
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CULENBORG
Provincie Gelderland
KRPK 0044
1894-01-08

Een stempel, met een dikkere buitenring, werd verstrekt op 8 januari 1894. In het stempel was de vanaf
1887 voorgeschreven nieuwe benaming CULENBORG opgenomen. In het stempelboek is een afdruk
aangebracht met de datum 26 januari 1894.
Al op 2 januari 1896 werd het grootrondstempel met deze benaming verstrekt.

DE BILT
Provincie Utrecht
KRPK 0045
1885-02-01

In november 1883 had het hulppostkantoor DE Bilt een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen (zie
aldaar). Op 1 februari 1885 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor. Naast een nieuw
kleinrond dagtekeningstempel werden op die datum twee dozen 18-uurs karakters toegezonden. In het
stempelboek van De Munt is een afdruk van het stempel opgenomen met de datum 22 november 1885.

Een nieuw stempel, met karakters, werd verstrekt op 2 april 1891.
Het grootrondstempel met de benaming DE BILT werd op 9 augustus 1895 toegezonden.
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DE LEMMER
Provincie Friesland
KRPK 0046
1890-01-15

Een kleinrond dagtekeningstempel werd op 15 januari 1890 verstrekt. Een afdruk van dat stempel
ontbreekt in het stempelboek. Op 9 augustus 1890 werd een nieuw stempel verstrekt. Een afdruk van
dat stempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 21 augustus 1890.
Het grootrondstempel met de benaming DE LEMMER werd verstrekt op 5 april 1898.

DE RIJP
Provincie Noord-Holland
KRPK 0047
1880-07-05

Op 29 augustus 1878 werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt zonder karakters. Wanneer de
18-uur karakters zijn toegezonden is niet bekend.

Een stempel, wederom zonder karakters, werd toegezonden op 5 juli 1880.

Met karakters werd op 4 februari 1890 een stempel verstrekt.
Op 23 april 1902 werd een grootrondstempel verstrekt met de benaming RIJP.
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DEDEMSVAART
Provincie Overijssel
KRPK 0048
1878-07-01

Op 1 juli 1878 werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt aan het postkantoor Dedemsvaart. De
18-uur karakters voor dit stempel werden tegelijkertijd meegezonden. In het stempelboek van De Munt is
een afdruk aangebracht met de datum 12 februari 1878.

Een nieuw stempel, met karakters, werd toegezonden op 4 augustus 1893.
Het grootrondstempel met de gewijzigde benaming DE DEDEMSVAART werd op 1 mei 1901
toegezonden.

DELDEN
Provincie Overijssel
KRPK 0049
1883-03-01

Een doos met 18-uur karakters werd waarschijnlijk in mei 1880 toegezonden voor gebruik in het
tweeletterstempel. Een nieuw stempel werd, zonder karakters, verstrekt op 1 maart 1883.
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Op 17 januari 1891 werd een stempel met karakters verstrekt.
Het grootrondstempel werd op 30 november 1904 in gebruik genomen.

DELFSHAVEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0050
1878-08-22

Zonder karakters werd een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden op 22 augustus 1878. Het is niet
bekend wanneer de 18-uur karakters zijn verstrekt.

Een nieuw stempel werd, met karakters, verstrekt op 2 september 1882, gevolgd door een stempel op 9
februari 1885.
Het postkantoor DELFSHAVEN was in werking tot en met 30 april 1886 en werd op 1 mei 1886
gedegradeerd tot hulppostkantoor.

DELFT
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0051
1877-07-31

Zonder karakters werd een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden op 31 juli 1877. Het is niet
bekend wanneer de 18-uur karakters zijn verstrekt.
Twee stempels met karakters werden verstrekt op 9 mei 1881.
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Op 22 mei 1886 werd een stempel toegezonden, zonder karakters.

Een stempel met karakters werd verstrekt op 22 juli 1887.

Twee stempels, zonder karakters, werden toegezonden op 2 mei 1892.
Op 16 mei 1896 werden twee grootrondstempels toegezonden.

DELFZIJL
Provincie Groningen
KRPK 0052
1880-11-09

Een stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 9 november 1880, gevolgd door een stempel op 19
september 1884, zonder karakters.

Een afdruk is aangebracht van een eerder verstrekt stempel dat blijkbaar is teruggezonden ter reparatie.
Het gerepareerde stempel werd, met karakters, opnieuw verstrekt op 19 december 1888.
Op 18 december 1896 werden twee grootrondstempels toegezonden.
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DEN HELDER
Provincie Noord-Holland
KRPK 0053
1880-10-11

Op 11 oktober 1880 werd een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.
Een doos met 18-uur karakters was eerder toegezonden.

Een nieuw stempel werd toegezonden op 13 oktober 1882.
Op 1 januari 1883 werd de tenaamstelling van DEN HELDER officieel gewijzigd in HELDER. Maar het
zou tot februari 1890 duren voordat kleinrondstempels met die benaming werden verstrekt.

Op 15 april 1887 werden twee nieuwe stempels verstrekt met de oude tenaamstelling.
Dat laatste gebeurde ook op 2 december 1884 met één stempel en met twee stempels op 8 februari
1886.

Twee stempels met de tenaamstelling DEN HELDER werden toegezonden op 30 december 1887.
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Het laatste stempel met de tenaamstelling DEN HELDER werd verstrekt op 26 januari 1889.
Voor de stempels met de tenaamstelling HELDER zie aldaar.

DEUTICHEM
Provincie Gelderland
KRPK 0054
1883-07-31

De benaming DOETINCHEM was met ingang van 1 januari 1883 gewijzigd in DEUTICHEM.
Op 31 juli 1883 werd een stempel verstrekt, met 18-uur karakters. Van dit stempel is een afdruk
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 30 maart 1891.
Vanaf 1 januari 1896 werd de ´oude´ benamingnaam DOETINCHEM weer gebruikt.
Dit werd aangekondigd in de Dienstorders & Mededelingen nummer 208 P van 1895.
Voor stempels met de tenaamstelling DOETINCHEM van vóór juli 1883 en later zie aldaar.

DEVENTER
Provincie Overijssel
KRPK 0055A
1879-01-13

Type I

Op 13 januari 1879 werd een dagtekeningstempel verstrekt met 18-uur karakters.
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Twee stempels met karakters volgden op 7 februari 1883 en op 19 september 1885 twee stempels
zonder karakters.

Op 28 juli 1888 werden vier stempels verstrekt, waarvan één met karakters en op 29 januari 1890 weer
vier stuks, nu zonder karakters.

Vijf nieuwe stempels, waarvan twee met karakters, werden verstrekt op 28 april 1891. Daarna volgden
nog drie stempels, zonder karakters op 6 februari 1893.
KRPK 0055B
1894-04-07

Type II

Drie stempels met een dikkere buitenring werden toegezonden op 7 april 1894.
Op 13 juli 1895 werden vier grootrondstempels in gebruik genomen.

DIEREN
Provincie Gelderland
KRPK 0056A Type I
1886-01-16
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Op 16 januari 1886 werden het kleinrondstempel met 18-uur karakters aan het postkantoor Dieren
verstrekt. Het hulppostkantoor DIEREN had in 1880 een kleinrondstempel ontvangen (zie aldaar).
KRPK 0056B Type II
1895-02-23

Het tweede en tevens laatste kleinrondstempel werd, zonder karakters, aan het postkantoor verstrekt op
23 februari 1895. Dit stempel heeft een dikkere buitenring.
Het eerste grootrondstempel werd op 16 maart 1897 in gebruik genomen.

DIRKSLAND
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0057
1880-11-06

Het postkantoor DIRKSLAND had eerder vier tweeletterstempels in gebruik genomen. Op 6 november
1880 werden twee kleinrondstempels verstrekt waarvan één met karakters.
De andere doos 18-uur karakters is waarschijnlijk eerder verzonden.
Het postkantoor werd op 16 december 1890 gedegradeerd tot hulppostkantoor (zie aldaar).

DOESBORGH
Provincie Gelderland
KRPK 0058
1878-11-14

Een kleinrond dagtekeningstempels werd, met 18-uur karakters, verstrekt op 14 november 1878.
Op 11 januari 1879 volgde een nieuw stempel, eveneens met karakters.
Het derde kleinrondstempel werd toegezonden op 27 september 1881.
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Op 1 januari 1883 werd de tenaamstelling DOESBORGH gewijzigd in DOESBURG (zie aldaar).

DOESBURG
Provincie Gelderland
KRPK 0059A Type I
1883-05-29

De benaming DOESBORGH was op 1 januari 1883 gewijzigd in DOESBURG. Daarop werd op 19 mei
1883 een nieuw stempel verstrekt, met karakters, met de nieuwe benaming.
Een nieuw stempel werd toegezonden op 31 december 1885 gevolgd door nog een stempel op 24 mei
1887.

Op 23 augustus 1889 werd een stempel verstrekt met 18-uur karakters. In het stempelboek van De Munt
is een afdruk van dit stempel opgenomen met de datum 30 maart 1889.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 18 augustus 1891.

KRPK 0059B
1894-01-08

Type II

Op 8 januari 1894 werd een stempel verstrekt met een dikkere buitenring.
Het eerste grootrondstempel werd op 13 juli 1895 verzonden.
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DOETINCHEM
Provincie Gelderland
KRPK 0060
1882-01-09

Een kleinrond dagtekeningstempel werd, met karakters, verstrekt op 9 januari 1882. Eerder waren een of
meer dozen met 18-uur karakters toegezonden en gebruikt in de aanwezige tweeletterstempels.
Een afdruk van het stempel van 1882 is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 10
mei 1882.

De benaming DOETINCHEM was met ingang van 1 januari 1883 gewijzigd in DEUTICHEM (zie aldaar).
Vanaf 1 januari 1896 werd de ´oude´ naam DOETINCHEM formeel weer gebruikt. Dit werd
aangekondigd in de Dienstorders & Mededelingen nummer 208 P van 1895. Toch werd al eerder een
stempel met de benaming DOETINCHEM verstrekt. De stempels met de benaming DEUTINCHEM
bleven in gebruik.

Een stempel met karakters werd toegezonden op 21 februari 1891.
Het eerste grootrondstempel werd op 26 november 1895 toegezonden.

DOKKUM
Provincie Friesland
KRPK 0061
1882-04-14

Een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd toegezonden op 14 april 1882.
Het tweede kleinrondstempel werd op 26 juli 1884 verstrekt, eveneens met karakters.
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Op 7 maart 1893 werd het derde stempel toegezonden, met karakters. Een afdruk van dit stempel is
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 11 augustus 1893.
Het grootrondstempel werd op 4 juli 1896 in gebruik genomen.

DONGEN
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0062
1879-11-01

Op 1 november 1879 werd een kleinrondstempel met 18-uur karakters verstrekt aan het op die datum tot
postkantoor bevorderde hulppostkantoor DONGEN. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 22 september 1879.
Een nieuw stempel, met karakters, werd toegezonden op 23 mei 1885.
Het eerste grootrondstempel werd op 15 augustus 1896 in gebruik genomen.
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DOORN
Provincie Utrecht
KRPK 0063
1883-02-01

Het hulppostkantoor DOORN had op 26 november 1881 een kleinrondstempel ontvangen. Op 1 februari
1883 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor en ontving een nieuw kleinrondstempel met de
18-uur karakters.

Op 12 februari 1884 werd nog een stempel met 18-uur karakters verstrekt. Een afdruk van het stempel
van 1884 is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 17 DEC 84. Het karakter ƆƎD is
kopstaand in het stempel gemonteerd.

Een stempel met 18-uur karakters werd toegezonden op 28 april 1891.
Het eerste grootrondstempel werd op 6 augustus 1898 in gebruik genomen.
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