Verstrekking tweeletterstempels aan de postkantoren
ALKMAAR
Provincie Noord-Holland
ALKMAAR
TLPK 0001
1867-07-02

In het stempelboek is een getekend stempel aangebracht met de datum 31 januari 1867 (buiten aanvraag) en daaronder de vermelding 2 juli 1867.
Een afdruk van dit stempel is aangebracht op een bladzijde van het oude stempelboek.
Het tweede tweeletterstempel werd toegezonden op 29 juni 1870.

In het stempelboek staat vermeld, dat ‘Ter vervanging van een verloren’ op 24 januari 1870 een karakter 19 is vertrekt. Dit gebeurde ook op 2 februari 1871 met een karakter 20.

Verder zijn tweeletterstempels verstrekt op 29 januari 1875 (zonder karakters) en op 26 augustus
1876 (met karakters).
Het eerste kleinrondstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 12 oktober 1881.
Een doos met 18-uur karakters werd al eerder toegezonden in 1878.
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ALMELO
Provincie Overijssel
ALMELO
TLPK 0002
1867-08-31

Het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is in het stempelboek getekend met de datum 24 juli 1867.
Daaronder is vermeld: 31 augustus 1867.
Een afdruk van dit stempel is aangebracht op een bladzijde van het oude stempelboek.

De eerste afdruk van het tweeletterstempel (met karakters) is van 9 november 1871. Volgens Blom (Documentatie Postinrichtingen) is het eerste tweeletterstempel verstrekt op 24 maart 1869 (datum van het
nummerstempel). Verder op 29 februari 1872 weer een nieuw franco takjestempel, daarna op 13 juli
1873.
Verder nog afdrukken van stempels op 13 augustus 1875 (zonder karakters) en 26 augustus 1876 (zonder karakters).
Het eerste kleinrondstempel is afgedrukt op 9 december 1879.
Eerder werd een doos 18-uurkarakters toegezonden.
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ALPHEN
Provincie Zuid-Holland
ALPHEN
TLPK 0003
1867-05-25

In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is het tweeletterstempel van ALPHEN getekend met de datum 25 mei 1867. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. Deze afdruk is deels afgeplakt waardoor de datum 25 MEI 67 8M-12M niet meer leesbaar is.

De eerste afdruk van het tweeletterstempel is met de datum 16 OCT 68 12M-8M met daaronder de
vermelding 21 oktober 1868 als datum van uitreiking.
Vlak daarvoor, op 2 september 1868, werden twee karakters 18 verstrekt.
De volgende afdruk van het tweeletterstempel geeft de datum 1 januari 1870 en de verstrekkingsdatum
31 december 1869.

Een afdruk van het dagtekeningstempel is aangebracht op 16 juni 1871, met daarbij een stel karakters.
Het is echter niet duidelijk of deze karakters bestemd waren voor het tweeletterstempel of het francotakjestempel. Een afdruk van het stempel met de verstrekkingsdatum 26 augustus 1876 wordt niet
genoemd door Blom (laatste vermelding: 16 juni 1871). Dit stempel werd verstrekt zonder karakters.
Op 29 april 1882 volgde een afdruk van het dagtekeningstempel met 18-uur karakters.
De 18-uurkarakters waren al eerder, waarschijnlijk in 1880, toegezonden.
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AMERSFOORT
Provincie Utrecht
AMERSFOORT
TLPK 0004
1867-07-02

In het stempelboek is een tweeletterstempel (buiten aanvraag) getekend met de datum 12 juni (Juin)
1867 en daaronder de vermelding 2 juli 1867. Een afdruk van het tweeletterstempel is opgenomen in het
stempelboek aangelegd vanaf 1855. In de afdruk zijn de karakters 12 JUN 67 12M-8A opgenomen.
Het eerste tweeletterstempel dat is afgedrukt heeft de datum 31 juni 1869 met daaronder de vermelding
30 september 1869.

De tweede afdruk van het tweeletterstempel (zonder karakters) is van 29 januari 1875.
Op 15 december 1877 is een afdruk aangebracht van het dagtekeningstempel dat werd gebruikt voor de
18-uur karakters.
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AMSTERDAM
Provincie Noord-Holland
AMSTERDAM
THPK 0005
1866-11-06

Op 6 november 1866 zijn drie afdrukken getekend van tweeletterstempels van Amsterdam met kleine
letters in de uurkarakters. Afdrukken van de drie tweeletterstempels zijn opgenomen in het stempelboek
aangelegd vanaf 1855.
De eerste getekende ‘ afdrukken’ werden gevolgd door drie andere getekende afdrukken op 27 december 1866. De afdrukken zijn in het andere stempelboek aangebracht. De data in de afdrukken zijn
1 januari 1867, 31 december 1866 en 30 maart 1867.

Een volgende serie getekende afdrukken van acht tweeletterstempels volgde met de verstrekkingsdata 15 januari (moet zijn: 10 januari 1867) (twee stuks).
Op 10 januari 1867 nog twee stuks.
Twee stempels werden op 15 januari 1867 toegezonden.
Deze twee laatste data stemmen niet overeen met het andere stempelboek.
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Op 2 augustus 1867 zijn de vier uitgereikte tweeletterstempels afgedrukt met de data 31 SEP 67 4A8A, ? MRT 67 4A-8A, 13 JUL 67 8M-12M en als laatste 28 AUG 67 12M-8M.

De eerste afdrukken van tweeletterstempels in het nieuwe stempelboek zijn van 28 september 1868
(drie stuks).
Op 10 oktober 1868 zijn nog drie stuks verstrekt.
De data in de laatste zes stempelafdrukken zijn volkomen willekeurig.
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Op 31 januari 1870 werden weer drie dagtekeningstempels voor tweeletter karakters verstrekt, zonder
karakters. Op 25 mei 1870 nog een serie van vijf stuks, alle stempels met karakters.

Op 30 mei 1870 volgde nog een serie van vijf dagtekeningstempels (één stempel met karakters, de rest
zonder). Nogmaals twee dagtekeningstempels volgden op 17 december 1870, met tweeletter karakters.

Twee tweeletterstempels werden op 31 december 1870 toegezonden.
Op 11 januari 1871 volgde nog één exemplaar, alsmede een franco takjestempel.
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Op 22 maart 1871 werden twee dagtekeningstempels met tweeletter karakters verstrekt voor het gebruik
in de stempeltoestellen (aldus de tekst bij de stempelafdruk in het stempelboek).
Twee stempels werden verder, zonder karakters, verstrekt op 16 december 1871.

Een nieuw stempel voor het stempeltoestel werd op 19 december 1871 verstrekt.
Op 2 januari 1872 volgden twee nieuwe dagtekeningstempels met daarbij afdrukken van de tweeletter
karakters 12M-8M, 8M-12M, 12M-4A, 4A-8A en 8A-12M. Deze afbeelding is onder andere opgenomen in het boek van O.M. Vellinga.

Drie nieuwe stempels werden verstrekt op 16 april 1872.
Een tweeletterstempel werd toegezonden op 13 juli 1872.
Een nieuw dagtekeningstempel voor het stempeltoestel volgde op 15 november 1872.
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Op 15 november 1872 werden nog drie handstempels verstrekt.
Weer één stempel werd op 14 december 1872 toegezonden.
Een tweeletterstempel voor het toestel volgde op 14 januari 1873.

Op 10 februari 1873 volgde weer een handstempel (zonder karakters).
Twee nieuwe stempels werden op 10 april 1873 toegezonden (zonder karakters).
Een handstempel volgde op 30 april 1873.

Voor het stempeltoestel werd op 30 juli 1873 een nieuw stempel verstrekt.
Drie nieuwe stempels (met vier stel tweeletter karakters) werden verstrekt op 28 oktober 1873.
Nog drie stuks volgden op 17 november 1873.

Drie tweeletterstempels werden (met tap) toegezonden op 29 december 1873, zonder karakters..
Op 5 februari 1874 werden drie stempels zonder karakters toegezonden.
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Voor het stempeltoestel werden drie nieuwe stempels, compleet met tweeletter karakters verstrekt op 15
juli 1874 alsmede vijf stuks handdagtekeningstempels met tweeletter karakters.

Vijf stuks dagtekeningstempels, waarvan twee met tweeletter karakters, werden verstrekt op 2 januari
1875. Tevens op die datum drie stempels voor de stempelmachine, inclusief drie stel tweeletter karakters. Op 1 en 30 april 1875 volgden nog drie dagtekeningstempels, zonder karakters.

Voor de stempelmachine werden op 1 juli 1875 drie nieuwe stempels gezonden (zonder karakters) en
zes dagtekeningstempels (zonder karakters) voor de handstempeling.

Op 7 juni 1876 werden zes dagtekeningstempels verstrekt.
Op 26 augustus 1876 werden nogmaals zes dagtekeningstempels verstrekt.

Op 21 september 1876 werden drie nieuwe stempels voor het stempeltoestel gezonden.
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Op 5 maart 1877 werden de laatste zes dagtekeningstempels, waarvan drie met karakters, verstrekt.
Op deze datum werden ook drie stempels voor het stempeltoestel toegezonden.
De totale aantallen verstrekte stempels voor tweeletter karakters zijn:
Handstempels 100 stuks, voor het stempeltoestel 21 stuks, totaal 121 stempels.
Uit het stempelboek is niet te achterhalen, wanneer is overgegaan van tweeletter karakters op 18-uur
karakters.

APELDOORN
Provincie Gelderland
APELDOORN
TLPK 0006
1867-07-02

In het stempelboek is een tekening aangebracht van het tweeletterstempel met de datum januari 1867
(geen dag). Naast het stempel staat de aanduiding: buiten aanvraag. Als verstrekkingsdatum is vermeld: 2 juli 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk opgenomen zonder karakters.
Als datum van uitreiking is eveneens vermeld 2 juli 1867.
Op 29 april 1872 werd een nieuw tweeletterstempel verstrekt.

Het volgende dagtekeningstempel werd verstrekt op 29 januari 1875.
Het laatste stempel met tweeletter karakters werd verstrekt op 7 juni 1876.
Op 13 januari 1879 werd een stempel, zonder karakters, verstrekt voor de 18-uur karakters.
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APPINGADAM
Provincie Groningen
APPINGADAM
TLPK 0007
1868-10-31

In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is een afdruk aangebracht van het tweeletterstempel met de stempeldatum 27 oktober 1868.
Als verstrekkingsdatum staat vermeld 31 oktober 1868.

Op 31 augustus 1872 volgde een nieuw dagtekeningstempel zonder karakters.
Het derde stempel werd verstrekt op 7 mei 1877.
Op 9 januari 1882 werd een dagtekeningstempel verstrekt, met 18-uur karakters.

ARNHEM
Provincie Gelderland
ARNHEM
TLPK 0008
1866-10-02

Twee tekeningen van afdrukken van tweeletterstempels zijn aangebracht in het stempelboek van het
Museum voor Communicatie met de verstrekkingsdatum 2 oktober 1866.
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Twee nieuwe tweeletterstempels volgden op 4 december 1868.
Een nieuw tweeletterstempel werd verstrekt op 14 juli 1869. Bij de afdruk staat vermeld: ‘Stempel waarbij de karakters van den ouden stempel nog zijn te gebruiken’.

Op 30 juli 1869 werd weer een tweeletterstempel verstrekt.
Bij de afdruk van het nieuwe stempel, verstrekt op 31 december 1869, is vermeld: ‘Ter vervanging van
eenen gebrokenen’. In de afdruk komt de datum voor van 16 oktober 1870. Het stempel is zonder karakters verstrekt.

Bij het stempel, verstrekt op 16 juni 1871 staat dezelfde vermelding als bij de afdruk van 31 december
1869. Met een stel tweeletter karakters werd een stempel verstrekt op 11 augustus 1871.
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Met een stel tweeletter karakters (zonder is doorgehaald) werd een stempel verstrekt op op 29 februari
1872. Eveneens zonder karakters werd een tweeletterstempel toegezonden op 28 januari 1873.
Een nieuw stempel met tweeletter karakters werd verstrekt op 28 november 1874.

Een stempel met en een stempel zonder karakters werden verstrekt op 7 mei 1877.
Een nieuw stempel, zonder karakters, maar wel bestemd voor de 18-uur karakters, werd uitgereikt op 15
december 1877.

ASSEN
Provincie Drenthe
ASSEN
TLPK 0009
1868-10-02

Op 2 oktober 1868 zijn twee afdrukken opgenomen in het stempelboek.
Een afdruk zonder karakters en een afdruk met de karakters 1 oktober (zonder jaar) en 12M-8M.
Een dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 5 februari 1873.
Een nieuw stempel, eveneens zonder karakters, werd toegezonden op 23 februari 1875.

Op 26 augustus 1876 werd nog een stempel verstrekt met een set tweeletter karakters.
Met 18-uur karakters werd een dagtekeningstempel verstrekt op 11 januari 1879.
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BAARN
Provincie Utrecht
BAARN
TLPK 0010
1877-02-15

In het stempelboek staat geen datum vermeld bij de verstrekking van het tweeletterstempel en het
nummerstempel 177 aan het postkantoor Baarn. Het moet echter na 1 oktober 1876 en voor 1 juni 1877
zijn geweest. Volgens andere bron (Blom, Documentatie Postinrichtingen) was de datum van verstrekking op 1 februari 1877. Het postkantoor Baarn trad in werking op 15 februari 1877 (Circulaire 1017), de
meest waarschijnlijke datum dat het tweeletterstempel werd verstrekt en in gebruik genomen.
Op 6 september 1884 werd een nieuw stempel BAARN met 18-uur karakters verstrekt.
Enkele jaren eerder waren 18-uurkarakters toegezonden.

BALK
Provincie Friesland
BALK
TLPK 0011
1878-04-24

Op 24 april 1878 werd aan het postkantoor Balk een tweeletterstempel toegezonden met daarbij het
nummerstempel 185. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het laatst verstrekte tweeletterstempel opgenomen met de datum 28 OCT 77 8A-12M.
Op 8 januari 1884 werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt met 18-uur karakters.
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BARNEVELD
Provincie Gelderland
BARNEVELD
TLPK 0012
1876-08-01

Op 1 augustus 1876 werd een tweeletterstempel verstrekt aan het postkantoor Barneveld.
Een doos met 18-uur karakters werd eerder toegezonden ter vervanging van de tweeletter karakters.
Een nieuw stempel met 18-uur karakters volgde op 23 mei 1885.

BERGEN OP ZOOM
Provincie Noord-Brabant
BERGEN OP ZOOM
TLPK 0013
1870-01-11

Op 11 januari 1870 is een stempelafdruk van een compleet tweeletterstempel opgenomen met de stempeldatum 10 januari 1870. Waarschijnlijk door de lengte van de naam ontstonden problemen met de
tweeletter karakters.
Op 9 november 1871 werd een tweede stempel, met karakters, verstrekt. Het woordje ‘zonder’ is doorgehaald. Bij de afdruk staat vermeld: ‘Nader op verzoek 1 stel karakters gezonden. ii idem (De oude
karakters pasten niet)’.
Op 14 november 1878 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.
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BEVERWIJK
Provincie Noord-Holland
BEVERWIJK
TLPK 0014
1867-08-28

In het nieuwe stempelboek staat een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag)
met de verstrekkingsdatum 28 augustus 1867. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het oude
stempelboek aangelegd vanaf 1855. In het stempel zijn de karakters 14 JUL 67 12M-8M opgenomen.
Op 9 december 1872 volgde een nieuw tweeletterstempel, zonder karakters.

Als laatste een stempel op 22 november 1875, ook zonder karakters.
Op 16 december 1879 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.

BLOKZIJL
Provincie Overijssel
BLOKZIJL
TLPK 0015
1877-10-16

Op 16 oktober 1877 werd het tweeletterstempel, samen met het nummerstempel 180 verstrekt aan het
postkantoor Blokzijl. Een dagtekeningstempel met 18-uur karakters volgde op 31 mei 1882.
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BODEGRAVEN
Provincie Zuid-Holland
BODEGRAVEN
TLPK 0016
1870-04-20

Op 20 april 1870 werd het tweeletterstempel verstrekt.
Een stempel met nieuwe 18-uur karakters werd verstrekt op 13 januari 1879.

BOLSWARD
Provincie Friesland
BOLSWARD
TLPK 0017
1867-05-25

In het stempelboek is een getekende afbeelding van het tweeletterstempel opgenomen met de verstrekkingsdatum 25 mei 1867. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het oude stempelboek aangelegd
vanaf 1855. Hierin de datum 22 MEI 67 8M-12M.
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Op 4 april 1870 werd een nieuw tweeletterstempel verstrekt.
Een tweeletterstempel, met karakters, volgde op 29 mei 1872.

Op 23 augustus 1877 volgde het laatste tweeletterstempel, zonder karakters.
Een dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd op 26 april 1879 verstrekt.

BOMMEL
Provincie Gelderland
BOMMEL
TLPK 0018
1867-09-12

Een tekening van een tweeletterstempel is afgebeeld met de tenaamstelling BOMMEL op 12 september
1867 (buiten aanvraag). In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het stempel aangebracht
met de datum 20 JAN 67 12M-4A.

Een nieuw dagtekeningstempel met de naam BOMMEL voor de tweeletter karakters volgde op 19 januari 1870. Op 8 juli 1870 werd nog een nieuw stempel met de benaming BOMMEL verstrekt, terwijl al op
30 juli 1870 een nieuw stempel met de nieuwe naam ZALT-BOMMEL werd toegezonden (zie aldaar).
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BOSKOOP
Provincie Zuid-Holland
BOSKOOP
TLPK 0019
1871-10-31

Een stempel met tweeletter karakters werd verstrekt op 31 oktober 1871 aan het postkantoor Boskoop.
Een afdruk van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 12
SEP 71 8M-12M.
Een nieuw stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 20 januari 1886.
De 18-uur karakters zijn veel eerder toegezonden.

BOXMEER
Provincie Noord-Brabant
BOXMEER
TLPK 0020
1868-03-24

Een afdruk van het tweeletterstempel BOXMEER (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek
van het Museum voor Communicatie. De verstrekkingsdatum is 24 maart 1868. In het stempel is de
datum 17 MRT 68 12M-8M opgenomen.
De vermelding door Blom (Documentatie Postinrichtingen) van de datum 24 maart 1869 is foutief.
In het stempelboek van De Munt is ook een afdruk opgenomen maar met de datum 2 JAN 68 12M-8M.
Op 22 augustus 1881 is een nieuw dagtekeningstempel verstrekt voor de 18-uur karakters.
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BOXTEL
Provincie Noord-Brabant
BOXTEL
TLPK 0021
1868-03-24

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek van het
Museum voor Communicatie met de verstrekkingsdatum 24 maart 1868. In het stempel is de datum 18
maart 1868 opgenomen.
De vermelding door Blom (Documentatie Postinrichtingen) van de datum 24 maart 1869 is foutief.
Op 22 augustus 1881 is een nieuw dagtekeningstempel verstrekt voor de 18-uur karakters.

BREDA
Provincie Noord-Brabant
BREDA
TLPK 0022
1866-11-10

Een tekening van het tweeletterstempel met de naam BREDA is afgebeeld in het stempelboek van het
Museum voor Communicatie met de verstrekkingsdatum 10 november 1866. In de afbeelding van het
stempel is de datum 29 november 1867 opgenomen. In de tekening is BREDA opgenomen gevolgd
door een punt. Deze punt ontbreekt uiteraard in het echte stempel.
In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk van het stempel aangebracht met de datum 29
NOV 67 12M-8M. Dit stempel is uitgereikt op 10 november 1866.
Op 30 maart 1867 is een andere afbeelding van de tekening opgenomen met daarbij de vermelding:
‘vernieuwd'. De datum in het stempel is 3 januari 1867. De afdruk in het stempelboek van 1855 laat alleen een fragment zien van het cijfer 3.

Op 9 april 1867 wederom een andere afbeelding van de tekening van een tweeletterstempel, nu weer
met de naam BREDA. (met punt). De datum in het stempel is 23 mei 1867. De afdruk van het stempel
met de datum 23 MEI 67 12M-8M is veel duidelijker.
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De eerste afdruk van het tweeletterstempel in het nieuwe stempelboek is opgenomen bij de verstrekkingsdatum 22 juni 1868 en heeft de datum 9 juli 1868. Het stempel, afgedrukt in het stempelboek van
De Munt, heeft de datum 8 JAN 68 12M-8M.

Het tweede stempel afgedrukt in het nieuwe stempelboek volgde op 19 februari 1869.
Op 6 september 1869 werd een nieuw stempel voor de tweeletter karakters verstrekt. Hierbij staat de
aantekening: ‘Nieuwe stempel waarbij de karakters van den ouden stempel nog zijn te gebruiken’.

Daarop volgde nog een stempel op 29 mei 1872, zonder karakters.
Op 22 februari 1873 werd een nieuw tweeletterstempel, met karakters verstrekt.
Het volgende stempel voor de tweeletter karakters werd verstrekt op 16 januari 1875, zonder karakters.
Een nieuw stempel voor de tweeletter karakters werd verstrekt op 10 januari 1876, met een stel karakters.

Twee stempels, zonder karakters, werden toegezonden op 25 juli 1877.
Op 8 december 1879 werd het dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters verstrekt. De 18uurkarakters waren al eerder verstrekt.
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BRESKENS
Provincie Zeeland
BRESKENS
TLPK 0023
1869-08-27

In het stempelboek is een afdruk van het tweeletterstempel opgenomen met de verstrekkingsdatum 27
augustus 1869. Daarbij is de vermelding geplaatst: ‘Was vroeger verzuimd, buiten aanvraag'. In het
stempel is de datum 25 AUG 69 8A-12M opgenomen. Men was vergeten het stempel eerder toe te zenden. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 22 JAN 69 12M-8M.
Op 28 januari 1873 werd een nieuw stempel, zonder karakters, verstrekt.

Het postkantoor Breskens ontving een tweeletterstempel op 11 oktober 1876, zonder karakters.
Het dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd verstrekt op 12 februari 1884.
De 18-uur karakters werden al eerder verstrekt.

BRIELLE
Provincie Zuid-Holland
BRIELLE
TLPK 0024
1867-03-29

Een getekende afdruk van het tweeletterstempel met de datum 31-MRT 67 8A-12M is opgenomen in
het nieuwe stempelboek met de verstrekkingsdatum 29 maart 1867. In het stempelboek aangelegd
vanaf 1855 is een afdruk opgenomen van dit stempel waarbij het jaartal is weggevallen.
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Een nieuw tweeletterstempel volgde op 15 juni 1869. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
opgenomen met de datum 13 DEC 69 8M-12M.
Op 18 januari 1875 werd het laatste stempel voor de tweeletter karakters verstrekt.
Op 26 april 1879 werd een dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters verstrekt. Wanneer de 18uur karakters zijn verstrekt is niet bekend.

BRUMMEN
Provincie Gelderland
BRUMMEN
TLPK 0025
1868-12-21

Op 21 december 1868 is het tweeletterstempel van BRUMMEN verstrekt. In het stempel is de datum
31 DEC 68 12M-8M opgenomen. Een afdruk van het stempel is eveneens opgenomen in het stempelboek van De Munt met datum 10 MEI 70 8A-12M.
Het dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd verstrekt op 18 mei 1878.

CULEMBORG
Provincie Gelderland
CULEMBORG
TLPK 0026
1868-03-24

Met de verstrekkingsdatum 24 maart 1868 is een afdruk opgenomen van het tweeletterstempel (buiten
aanvraag) CULEMBORG. In de afdruk de datum 18 MRT 68 8A-12M. In het stempelboek van De
Munt is een afdruk opgenomen met de datum 12 JAN 68 8M-12M.
Op 9 december 1879 werd een nieuw stempel, zonder karakters, verstrekt.
Het dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd verstrekt op 31 mei 1884. De 18-uur karakters
werden eerder verstrekt voor het tweeletter stempel van het jaar 1879.
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DELDEN
Provincie Overijssel
DELDEN
TLPK 0027
1876-09-01

Het tweeletterstempel werd, samen met nummerstempel 174, op 1 september 1876 verstrekt aan het
postkantoor Delden. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het tweeletterstempel aangebracht met de datum 20 OCT 76 8A-12M.
Een stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 1 maart 1883.
Een doosje met 18-uur karakters werd eerder toegezonden (datum niet bekend).

DELFSHAVEN
Provincie Zuid-Holland
DELFSHAVEN
TLPK 0028
1870-12-17

Een tweeletterstempel met karakters werd verstrekt op 17 december 1870.
Dit stempel werd op 5 maart 1877 gevolgd door een nieuw stempel met karakters.
Een nieuw stempel zonder karakters werd op 22 augustus 1878 toegezonden.
Het stempel voor de 18-uur karakters werd verstrekt op 2 september 1882.
De 18-uur karakters waren eerder verzonden.
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DELFT
Provincie Zuid-Holland
DELFT
TLPK 0029
1867-07-04

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel DELFT (buiten aanvraag) is opgenomen in het
stempelboek met de verstrekkingsdatum 4 juli 1867 (dit kan echter ook 5 juli zijn). Een zeer vage afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. De karakters zijn echter leesbaar als 14 JUN 67 12M-8M. Als verstrekkingsdatum is hier 5 in plaats van 4 juli 1867 genoemd. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 14 JUL 67 8M-12M.

Voor het tweeletterstempel werd een karakter 19 vervangen - aldus een aantekening in het stempelboek op 10 februari 1871 - omdat dit karakter ‘voor den dagtekeningstempel onduidelijk werd gevonden'. Een zelfde aantekening voor de karakters 11 en 18 volgde op 21 februari 1871.

Op 11 mei 1872 werd een nieuw stempel verstrekt, zonder karakters.
Verder op 22 maart 1875, een dagtekeningstempel, eveneens zonder karakters.

Het laatste dagtekeningstempel voor tweeletter karakters, zonder karakters, werd verstrekt op 31 juli
1877. Op 9 mei 1881 werden twee nieuwe dagtekeningstempels verstrekt met de 18-uur karakters. Eerder, waarschijnlijk al in 1878, werden de eerste doosjes met 18-uur karakters toegezonden.
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DELFZIJL
Provincie Groningen
DELFZIJL
TLPK 0030
1867-08-31

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel DELFZIJL (buiten aanvraag) is opgenomen in het
stempelboek met de verstrekkingsdatum 31 augustus 1867. Een afdruk van het stempel met de karakters 20 JUN 67 8A-12M is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. In het stempelboek
van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 5 MEI 67 8M-12M.
Op 9 november 1880 werd een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.
De 18-uurkarakters waren al eerder toegezonden.

DE LEMMER
Provincie Noord-Holland
DE LEMMER

TLPK 0031
1874-08-01

Op 1 augustus 1874 werd het tweeletterstempel, met karakters, toegezonden.
Het dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 15 januari 1890.
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DE RIJP
Provincie Noord-Holland
DE RIJP

TLPK 0032
1871-11-30

Op 30 november 1871 werd het tweeletterstempel verstrekt, samen met het nummerstempel 158 en
een franco takjestempel verstrekt aan het postkantoor De Rijp. In het stempelboek van De Munt is een
afdruk van het tweeletterstempel aangebracht met de datum 11 AUG 71 12M-8M.
Op 29 augustus 1878 volgde een nieuw stempel, zonder karakters.

Op 5 juli 1880 nogmaals een nieuw stempel, eveneens zonder karakters.
Een stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 4 februari 1890. het is mogelijk, dat eerder een of
twee dozen met 18-uurkarakters werden toegezonden.

DEN HELDER
Provincie Noord-Holland
DEN HELDER

TLPK 0033
1870-01-19

Zonder karakters werd op 19 januari 1870 een nieuw dagtekeningstempel verstrekt. Hierbij staat de
aantekening: ‘Ten gevolge van eenen nadere aanvrage is ook een stel karakters gezonden 14 juni
1870'. Op 12 september 1874 werd een stempel, zonder karakters verstrekt.
39

Met karakters werd een nieuw stempel verstrekt op 26 augustus 1876. Dit stempel is afgedrukt in het
stempelboek van De Munt met de datum 30 MRT 76 8A-12M.
Op 11 oktober 1880 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.

DEVENTER
Provincie Overijssel
DEVENTER
TLPK 0034
1867-07-04

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel DEVENTER (buiten aanvraag) is opgenomen met
de verstrekkingsdatum 4 juli 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk opgenomen
waarvan alleen de karakters 12M-4A en de plaatsnaam leesbaar zijn. In de afdruk behoorde ook 1 MEI
67 voor te komen.
De eerste afdruk van het tweeletterstempel in het nieuwe stempelboek is opgenomen met de verstrekkingsdatum 8 maart 1869. In het stempelboek van De Munt is ook een afdruk van dit stempel
opgenomen met de datum 4 FEB 69 8M-12M.

Op 21 mei 1870 werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt. Hierbij is de vermelding aangebracht:
‘nader een stel karakters op aanvraag gezonden op 10 november 1870’.
Op 17 december 1870 is een nieuw stempel, met karakters, toegezonden.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 12 oktober 1871.
Zonder karakters werd een nieuw stempel toegezonden op 24 november 1871.
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Iets meer dan een jaar later, op 2 december 1872 volgde weer en stempel, zonder karakters.

Een stempel, weer zonder karakters, volgde op 16 januari 1875.
Op 31 januari 1876 volgde een stempel met karakters.
Zonder karakters werd op 15 april 1876 een stempel toegezonden.
Op 13 januari 1879 werd een dagtekeningstempel verstrekt met 18-uur karakters.
Waarschijnlijk het jaar daarvoor werden dozen met 18-uurkarakters toegezonden.

DIRKSLAND
Provincie Zuid-Holland
DIRKSLAND
TLPK 0035
1867-08-28

In het nieuwe stempelboek is een getekende afdruk opgenomen van het tweeletterstempel DIRKSLAND
(buiten aanvraag) met de verstrekkingsdatum 28 augustus 1867. Een zeer duidelijke afdruk van het
stempel is aangebracht in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. De gebruikte karakters zijn 19 OCT
67 4A-8A. Het postkantoor ontving een nieuw tweeletterstempel, zonder karakters, op 21 mei 1870.

Op 27 januari 1872 volgde een nieuw stempel.
Zonder karakters werd op 17 november 1873 een stempel verstrekt.
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Op 11 oktober 1876 werd een stempel met karakters toegezonden. Van dit laatste stempel is een
afdruk opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 5 JAN 76 12M-8M.
Op 6 november 1880 werden twee nieuwe dagtekeningstempels verstrekt, één stempel met de nieuwe
18-uurs karakters. Dozen met 18-uurkarakters waren waarschijnlijk al eerder toegezonden.

DOESBORGH
Provincie Gelderland
DOESBORGH
TLPK 0036
1869-07-30

Het tweeletterstempel werd verstrekt op 30 juli 1869. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van
dit stempel aangebracht met de datum ? (onleesbaar, maar waarschijnlijk het cijfer 9) JAN 69 12M-8M.
Een nieuw stempel, zonder karakters, werd verstrekt op 11 december 1871.

Een stempel, zonder karakters, werd verzonden op 12 september 1874.
Het laatste tweeletterstempel werd, zonder karakters, toegezonden op 31 juli 1877.
Op 14 november 1878 werd een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.
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DOETINCHEM
Provincie Gelderland
DOETINCHEM
TLPK 0037
1868-09-14

Op 14 september 1868 werd een tweeletterstempel verstrekt. De datum in het stempel is 11 SEP 68
12M-8M. Al op 5 december 1868 werd een nieuw stempel, zonder karakters, gezonden, aldus de mededeling bij de afdruk van dit stempel, ‘Ter vervanging van den vroeger gezonden nieuwe stempel die
gebarsten is, doch waarvan de karakters nog bruikbaar zijn’. Een afdruk van dit nieuwe stempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 10 MEI 69 4A-8A.
Een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verzonden op 9 januari 1882. De doosjes
met 18-uur karakters werden eerder verstrekt voor de tweeletterstempels, waarschijnlijk in 1879.

DOKKUM
Provincie Friesland
DOKKUM
TLPK 0038
1868-09-14

Op 14 september 1868 werd een tweeletterstempel verstrekt. In de afdruk is de datum 5 september
1868 opgenomen. Zonder karakters werd op 1 oktober 1873 een nieuw tweeletterstempel verstrekt,.
Het dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd verzonden op 14 april 1882.
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DORDRECHT
Provincie Zuid-Holland
DORDRECHT
TLPK 0039
1866-09-21

Het eerste tweeletterstempel is getekend weergegeven in het stempelboek met de verstrekkingsdatum
21 september 1866. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is het stempel van 21 september 1866
niet afgedrukt dan wel verwijderd.
Daarna volgt een getekende stempelafdruk van het tweeletterstempel, verstrekt op 9 maart 1867 (met
de aantekening: ‘vernieuwd’) en de datum 5 FEB 67 4A-8A.

Op 14 juni 1867 (met de aantekening: ‘vernieuwd’) werd een nieuw stempel toegezonden. In het stempelboek van 1855 is een afdruk opgenomen van dit stempel, doch nauwelijks herkenbaar. De datum- en
uurkarakters waren bij het samenstellen van het nieuwe stempelboek niet leesbaar, dan wel niet aanwezig, zodat in de tekening die gegevens ontbreken. In dezelfde bladzijde zijn enkele stempelafdrukken
verwijderd door uitsnijden of uitknippen. Waarschijnlijk waren daar de bovenstaande afdrukken aangebracht.

Op 8 augustus 1867 werd een nieuw tweeletterstempel toegezonden. Het stempel van 8 augustus
1867 heeft de datum 19 JUL 67 4A-8A. Hierbij is ook een open takjestempel van Haarlem afgedrukt.
In het stempelboek zijn de karakters 12M-4A afgedrukt ‘voor een dat verloren is geraakt’ en verstrekt
op 22 juni 1868.
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Op 25 november 1868 werd een nieuw tweeletterstempel - nu afgedrukt - verstrekt. In het stempelboek
van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 2 JAN 69 12M-8M.
Een stempel werd toegezonden op 21 juni 1869 (met karakters).

Op 31 december 1869 volgde een nieuw stempel, met karakters.
Weer een stempel zonder karakters werd toegezonden op 19 januari 1870.
Op 26 mei 1871 werden twee stempels verstrekt, met twee dozen karakters.

Een stempel zonder karakters werd verzonden op 11 december 1871.
Op 12 juli 1872 werden twee stempels, zonder karakters, toegezonden.
Twee stempels werden, zonder karakters, op 28 augustus 1874 verstrekt.

De laatste twee tweeletterstempels werden verstrekt op 7 december 1875.
Op 7 mei 1877 werden drie nieuwe kleinrondstempels verstrekt met 18-uur karakters.
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DRAGTEN
Provincie Friesland
DRAGTEN
TLPK 0040
1874-08-22

Pas op 22 augustus 1874 werd aan het postkantoor Dragten het tweeletterstempel met een set karakters toegezonden.
Op 11 juli 1882 werd een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters toegezonden.

DRIEBERGEN
Provincie Utrecht
DRIEBERGEN
TLPK 0041
1873-01-11

Het tweeletterstempel, met karakters, werd verstrekt op 11 januari 1873.
Op 9 april 1884 volgde het tweede dagtekeningstempel, nu met 18-uur karakters.
De 18-uur karakters werden eerder verstrekt.
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DRUTEN
Provincie Gelderland
DRUTEN
TLPK 0042
1874-08-01

Het tweeletterstempel, samen met nummerstempel 167 en het franco takjestempel werden op 1 augustus 1874 aan het postkantoor Druten verstrekt. Een afdruk van het tweeletterstempel is aangebracht in
het stempelboek van De Munt met de datum 21 NOV 74 8A-12M.
Op 11 oktober 1880 werd een stempel met 18-uur karakters verstrekt.

EDAM
Provincie Noord-Holland
EDAM
TLPK 0043
1867-09-24

Op 24 september 1867 werd een tweeletterstempel (buiten aanvraag) verstrekt aan het postkantoor
Edam. Dit stempel is getekend. De afdruk in het stempelboek van 1855 is erg vervaagd doch wel herkenbaar. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 6 SEP 67 8M12M.

Op 6 september 1869 werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt waarbij de aantekening, dat ‘de
karakters van den ouden stempel nog zijn te gebruiken’.
Op 5 januari 1880 werd een stempel verstrekt voor de 18-uur karakters.
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EINDHOVEN
Provincie Noord-Brabant
EINDHOVEN
TLPK 0044
1871-02-15

Het eerste tweeletterstempel werd verstrekt, met karakters, op 15 februari 1871.
Op 2 april 1874 werd een nieuw dagtekeningstempel, met karakters, verstrekt.
Zonder karakters werd op 19 september 1878 werd het stempel toegezonden voor het gebruik van de
18-uur karakters.

ELBURG
Provincie Gelderland
ELBURG
TLPK 0045
1867-08-28

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel ELBURG (buiten aanvraag) is opgenomen in het
nieuwe stempelboek met verstrekkingsdatum 28 augustus 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf
1855 is een afdruk van het stempel opgenomen met de datum 3 SEP 67 8M-12M. Een afdruk van dit
stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 7 JUN 67 12M-4A.

Een nieuw dagtekeningstempel met tweeletter karakters werd verstrekt op 11 december 1871.
Dit stempel werd gevolgd door een nieuw exemplaar, zonder karakters, op 11 mei 1872.
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Een nieuw stempel werd verstrekt op 15 januari 1874.

Dit stempel werd gevolgd door een tweeletterstempel op 15 april 1876.
Op 28 november 1877 werd een dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters gezonden.

ENKHUIZEN
Provincie Noord-Holland
ENKHUIZEN
TLPK 0046
1867-09-12

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek van het Museum voor Communicatie met de verstrekkingsdatum 12 september 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk van het stempel aangebracht met de karakters 17 SEP 67
8M-12M.
De eerste afdruk van het tweeletterstempel in het nieuwe stempelboek is opgenomen met verstrekkingsdatum 19 februari 1869. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 14 JUL 69 8M-12M. Het karakter 69 in deze stempelafdruk is zeer slecht leesbaar.

Op 19 maart 1869 werd een nieuw karakter 69 verstrekt, ‘ter vervanging van een 't welke niet in den
stempel past’. Het karakter 69 is in het stempelboek afgedrukt.
Een nieuw stempel, met tweeletter karakters, werd verstrekt op 11 januari 1873.
Het dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 16 november 1880 (of 1881, het jaartal is zeer onduidelijk geschreven). Blom (Documentatie Postinrichtingen) noemt inderdaad het jaartal
1881, maar dit moet toch 1880 zijn.

49

ENSCHEDE
Provincie Overijssel
ENSCHEDE
TLPK 0047
1867-07-04

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is in het nieuwe stempelboek
opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 4 juli 1867. In het stempelboek van 1855
komt een afdruk voor die slecht leesbaar is, maar wel herkenbaar. Daarbij is de verstrekkingsdatum 5 juli
1867 vermeld. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 23 MRT 67 8M12M.

Een nieuw tweeletterstempel, met karakters, werd verstrekt op 17 december 1870.
Op 29 februari 1872 werd een stempel, zonder karakters, verstrekt.

Het laatste tweeletterstempel werd op 26 juli 1878 uitgereikt.
Het dagtekeningstempel met de 18-uur karakters werd verstrekt op 5 juli 1880.
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FRANEKER
Provincie Friesland
FRANEKER
TLPK 0048
1868-07-16

De afdruk van het tweeletterstempel van Franeker, met de stempeldatum 15 juli 1868, was eerst mislukt en is daarna opnieuw aangebracht. De verstrekkingsdatum was 16 juli 1868. In het stempelboek
van De Munt is een afdruk van het stempel aangebracht met de datum 8 AUG 69 8A-12M.
Op 31 juli 1877 werd het dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters verstrekt.

GEERTRUIDENBERG
Provincie Noord-Brabant
GEERTRUIDENBERG
TLPK 0049
1873-01-28

Op 28 januari 1873 werd het eerste tweeletterstempel, met karakters, verstrekt.
Zonder karakters werd op 8 februari 1878 een nieuw stempel toegezonden.
Het kleinrondstempel met de 18-uur karakters werd op 16 januari 1881 toegezonden.
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GELDROP
Provincie Noord-Brabant
GELDROP
TLPK 0050
1877-01-15

In het stempelboek staat geen datum vermeld bij de verstrekking van het tweeletterstempel en het
nummerstempel 176 aan het postkantoor Geldrop. Het moet echter na 1 oktober 1876 en voor 1 juni
1877 zijn geweest. Volgens andere bron (Blom, Documentatie Postinrichtingen) was de datum van verstrekking op 15 januari 1877. Het postkantoor trad in werking op 15 januari 1877 (Circulaire 1017) en
daarom is dit de meest waarschijnlijke datum dat het stempel is verstrekt.
Op 19 april 1880 werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt, met 18-uur karakters.

GINNEKEN
Provincie Noord-Brabant
GINNEKEN
TLPK 0051
1874-07-01

Op 1 juli 1874 werd het tweeletterstempel verstrekt, samen met nummerstempel 166 en het franco
takjestempel aan het postkantoor Ginneken. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het
tweeletterstempel aangebracht met de datum 3 AUG 74 8M-12M.
Een nieuw stempel zonder karakters volgde op 15 december 1877. De 18-uur karakters waren enige
dagen eerder verzonden en werden op 15 december 1877 in gebruik genomen.
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GOES
Provincie Zeeland
GOES
TLPK 0052
1867-10-16

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel van GOES is in het nieuwe stempelboek opgenomen met de verstrekkingsdatum 16 oktober 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk aangebracht met de datum 31 OCT 67 12M-4A. De maandaanduiding is kopstaand opgenomen in
het stempel.

Een nieuw stempel, met tweeletter karakters, werd verstrekt op 2 december 1873.
Op 18 mei 1875 volgde een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters.

Twee nieuwe stempels, met karakters, werden verstrekt op 31 juli 1876.
Op 5 oktober 1878 werd het dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters toegezonden.
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GOOR
Provincie Overijssel
GOOR
TLPK 0053
1867-07-15

Een getekende afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek
met de verstrekkingsdatum 15 juli 1867. Een vrij duidelijke afdruk van het stempel is opgenomen in het
stempelboek aangelegd vanaf 1855. De gebruikte karakters zijn: 19 MRT 67 12M-8M.

Op 12 juli 1872 werd een nieuw stempel, zonder karakters, verstrekt.
Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 6 maart 1877.
Het dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd verstrekt op 16 december 1880.

GORINCHEM
Provincie Zuid-Holland
GORINCHEM
TLPK 0054
1867-03-09

Een getekende afdruk van het tweeletterstempel is opgenomen in het nieuwe stempelboek met de verstrekkingsdatum 9 maart 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk van het stempel
opgenomen met de datum 7 MRT 67 12M-8M.
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Op 24 augustus 1869 volgde een tweeletterstempel, met karakters.
Met karakters werd een nieuw stempel verstrekt op 3 augustus 1871.

Op 18 oktober 1873 werd een nieuw stempel, zonder karakters, toegezonden.
Een stempel met en een stempel zonder karakters werden verstrekt op 3 juli 1875.

Op 9 mei 1877 volgden nog twee stempels zonder karakters.
Een dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd op 5 oktober 1878 toegezonden.
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GORREDIJK
Provincie Friesland
GORREDIJK
TLPK 0055
1876-08-15

Op 15 augustus 1876 werd aan het postkantoor Gorredijk, samen met het nummerstempel 173, een
tweeletterstempel verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het tweeletterstempel
opgenomen met de datum 16 JUL 76 8M-2M.
De 18-uur karakters werden op 13 januari 1879 afzonderlijk toegezonden.
Een nieuw stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 8 februari 1886.

GOUDA
Provincie Zuid-Holland
GOUDA
TLPK 0056
1869-11-20

Het eerste tweeletterstempel werd verstrekt op 20 november 1869.
Een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, volgde op 9 november 1871.
Op 22 februari 1873 werd een nieuw tweeletterstempel verstrekt, met karakters.

Op 14 juli 1880 werden twee dagtekeningstempels met 18-uur karakters verstrekt.
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GRAVE
Provincie Noord-Brabant
GRAVE
TLPK 0057
1867-04-09

Een getekende afdruk van het tweeletterstempel is opgenomen met de verstrekkingsdatum 9 april 1867.
Een afdruk van dit stempel is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. In de afdruk de
datum 2 APR 67 12M-4A.
Op 14 januari 1869 werd een nieuw tweeletterstempel verstrekt, met de aantekening: ‘Zonder karakters;
zijnde die van den ouden stempel nog bruikbaar. Alleen een karakter 69 bijgevoegd’.

Een nieuw tweeletterstempel werd verstrekt op 31 januari 1870.
Op 2 december 1872 volgde nog een stempel, met karakters, alsmede een franco takjestempel.
Het nieuwe dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd verstrekt op 11 januari 1879.

’s-GRAVENHAGE
Provincie Zuid-Holland
’SGRAVENHAGE
TLPK 0058
1866-12-03

Het eerste tweeletterstempel werd verstrekt op 3 december 1866.
In het stempelboek staat de aantekening: ‘2 vernieuwde Dagt. Stemp. Resp. verzonden: 9 Febr 1867 en
25 April 1867.’.’ Afdrukken van deze twee stempels komen niet voor in het stempelboek aangelegd vanaf 1855.
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Een tweeletterstempel werd toegezonden op 11 mei 1867.
Op 25 mei 1867 werden twee stempels verstrekt.

Een nieuw tweeletterstempel werd op 26 juni 1867 toegezonden. Bij zowel de tekening van het stempel
in het nieuwe boek als bij de afdruk in het boek aangelegd in 1855 is de aantekening vorm. gesteld.

Op 28 januari 1869 werden twee nieuwe tweeletterstempels, met karakters verstrekt.
Drie tweeletterstempels werden uitgereikt op 8 juli 1870.

Voor het nieuwe stempeltoestel werd op 27 februari 1871 een tweeletterstempel verstrekt.
Op 22 maart 1871 volgde het tweede stempel voor het stempeltoestel.
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Op 2 december 1872 werden twee stuks tweeletterstempels zonder karakters verzonden.
Een tweeletterstempel, zonder karakters, werd op 28 februari 1873 verstrekt.
Op 26 april 1873 werd een stempel zonder karakters toegezonden.

Op 16 maart 1874 volgde nog één stuks zonder karakters. Twee stempels werden op 11 mei 1874
toegezonden, één met alleen uurkarakters, de ander zonder karakters. Op 21 november 1874 werden
twee stuks tweeletterstempels zonder karakters voor het stempeltoestel toegezonden.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 25 februari 1875 voor het stempeltoestel.
Op 25 januari 1876 werden twee stuks zonder karakters toegezonden.

De laatste twee tweeletterstempels werden, met karakters, verstrekt op 15 april 1876.
Op 15 december 1877 werden twee dagtekeningstempels voor de 18-uur karakters verstrekt.
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’s-GRAVESANDE
Provincie Zuid-Holland
’SGRAVESANDE
TLPK 0059
1878-01-10

Een tweeletterstempel met de tenaamstelling ’SGRAVESANDE werd op 10 januari 1878 verstrekt aan
het gelijknamige postkantoor, samen met nummerstempel 182. Een afdruk van het tweeletterstempel is
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 25 JUL 77 4A-8A.
In dit stempel zijn géén 18-uur karakters gebruikt.
Op 1 januari 1883 werd de tenaamstelling gewijzigd in ’s Gravenzande.

GRONINGEN
Provincie Groningen
GRONINGEN
TLPK 0060
1866-11-10

Twee getekende afbeeldingen van de tweeletterstempels zijn opgenomen in het nieuwe stempelboek
met de verstrekkingsdatum 10 november 1866. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 zijn de
twee stempels wel afgedrukt met de data 9 NOV 66 4A-8A en 30 (of 31) NOV 66 12M-4A.
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De eerste afdruk van het tweeletterstempel in het nieuwe stempelboek heeft de verstrekkingsdatum 16
juli 1868.

Een nieuw stempel werd verstrekt op 26 augustus 1868.

Ter vervanging van versleten karakters werden nieuwe exemplaren gezonden op 15 november 1870
en 4 november 1871.

Op 9 november 1871 werd een tweeletterstempel met karakters verstrekt.

Zonder karakters werden twee stempels toegezonden op 20 januari 1873.
Twee nieuwe stempels werden op 1 december 1873 verstrekt, met karakters.
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Op 29 januari 1876 vond de verstrekking plaats van vier stempels, waarvan één met karakters.
Verder werden twee stempels met karakters op 3 maart 1876 toegezonden.
Twee nieuwe dagtekeningstempels, met 18-uur karakters, werden verstrekt op 29 augustus 1877.

HAARLEM
Provincie Noord-Holland
HAARLEM
TLPK 0061
1866-11-10

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 10 november 1866. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk van dit stempel aangebracht met de datum 30 JAN 67 8A-12M.

Op 18 juli 1868 werd het eerste stempel vervangen door een nieuw exemplaar, zonder karakters.
Bij de afbeelding staat vermeld: ‘Ter vervanging van een dagtekeningstempel waarvan de karakters niet
door den Directeur zijn opgezonden’.
Een tweeletterstempel, met karakters, werd verstrekt op 26 augustus 1868. Een afdruk van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 9 MEI 69 8A-12M.

Een nieuw stempel, zonder karakters, werd verstrekt op 19 januari 1870.
Op 16 november 1872 volgde weer een tweeletterstempel, eveneens zonder karakters.
Het laatste tweeletterstempel werd verstrekt op 29 januari 1875.
Op 8 juni 1877 werden twee dagtekeningstempel verstrekt, voor de 18-uur karakters.
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HAARLEMMERMEER
Provincie Noord-Holland
HAARLEMMERMEER
TLPK 0062
1874-01-15

Het eerste tweeletterstempel werd pas verstrekt op 15 januari 1874.
Het tweede - en laatste - tweeletterstempel volgde op 27 september 1875, met karakters.
Op 20 oktober 1882 werd het dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters verstrekt.

HARDERWIJK
Provincie Gelderland
HARDERWIJK
TLPK 0063
1867-04-09

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel is in het stempelboek opgenomen met de verstrekkingsdatum 9 april 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk aangebracht zonder
karakters. De ambtenaar, die de tekening van het stempel in het nieuwe boek maakte, heeft de uurkarakters 8M-12M in de tekening toegevoegd. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen
met de datum 20 FEB 67 12M-4A.

Het tweede tweeletterstempel werd verstrekt op 7 juni 1870.
Op 15 april 1876 werd het laatste tweeletterstempel, zonder karakters, verstrekt.
Met 18-uur karakters werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt op 28 november 1877.
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HARLINGEN
Provincie Friesland
HARLINGEN
TLPK 0064
1866-10-13

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 13 oktober 1866. In dit stempel is de de datum 31 OCT 66 8A-12M gemonteerd.

De tweede getekende afbeelding, verstrekkingsdatum 29 maart 1867, heeft de aantekening: vernieuwd.
In de afdruk van dit stempel in het stempelboek van 1855 is de datum 6 MRT 67 8M-12M gemonteerd.
Daarbij echter géén aantekening vernieuwd. Een afdruk van het stempel met dezelfde karakters is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 6 MRT 67 8M-12M.

Op 4 april 1870 werd een nieuw tweeletterstempel verstrekt.
Een stempel met karakters werd 14 oktober 1872 toegezonden.
Een stempel werd onbruikbaar en daarom werd op 16 november 1872 een nieuw stempel, zonder karakters, verstrekt. Bij de afdruk is vermeld: ter vervanging van een defecten.

Het laatste tweeletterstempel werd toegezonden op 12 april 1873, zonder karakters.
Op 10 april 1878 werd een dagtekeningstempel verstrekt voor de 18-uur karakters.
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HATTEM
Provincie Gelderland
HATTEM
TLPK 0065
1876-04-15

Het tweeletterstempel, met karakters, werd verstrekt op 15 april 1876.
Op 26 augustus 1882 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.
Eerder werd een doos met 18-uur karakters toegezonden.

HEERENVEEN
Provincie Friesland
HEERENVEEN
TLPK 0066
1867-08-09

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel is in het stempelboek opgenomen met de verstrekkingsdatum 9 augustus 1867. Een zeer duidelijke afdruk is opgenomen in het stempelboek aangelegd
vanaf 1855. De gebruikte karakters zijn 10 AUG 67 12M-8M. Een afdruk van dit stempel is opgenomen
in het stempelboek van De Munt, eveneens met de datum 10 AUG 67 12M-8M.
Op 3 april 1869 volgde het tweede tweeletterstempel, met karakters.

Een stempel, met karakters, werd verstrekt op 15 november 1870.
Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 21 december 1871.
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Weer zonder karakters volgde op 24 september 1875 een tweeletterstempel.
Op 9 februari 1877 werd het laatste tweeletterstempel met karakters verstrekt.
Een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd op 16 maart 1878 toegezonden.

HEERLEN
Provincie Limburg
HEERLEN
TLPK 0067
1867-10-16

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek met verstrekkingsdatum 16 oktober 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 komt een afdruk voor van het
stempel met de karakters 30 SEP 67 8A-12M.
Op 4 maart 1870 werd een nieuw tweeletterstempel, met karakters verstrekt. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 4 JUN 70 8A-12M.

Zonder karakters werd een tweeletterstempel verstrekt op 12 januari 1871.
Verder volgde nog een stempel, zonder karakters, op 1 juni 1874.
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Een nieuw stempel, zonder karakters, werd op 1 februari 1875 toegezonden.
Het laatste tweeletterstempel werd verstrekt op 1 oktober 1877, zonder karakters.
Een dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd, zonder karakters, op 25 oktober 1878, verstrekt.

HELLEVOETSLUIS
Provincie Zuid-Holland
HELLEVOETSLUIS
TLPK 0068
1867-08-31

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 31 augustus 1867. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het
stempelboek aangelegd vanaf 1855. De gebruikte karakters zijn .. MEI 67 4A-8A. De afdruk van de dag
is niet leesbaar en daarom ook niet overgenomen in de tekening van het stempel. In het stempelboek
van De Munt is een afdruk van dit stempel aangebracht met de datum 10 MEI 68 4A-8A.
Op 31 januari 1880 werd het dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.
De datum 31 maart 1880 in Blom, Documentatie Postinrichtingen, is niet juist.

HELMOND
Provincie Noord-Brabant
HELMOND
TLPK 0069
1867-09-24

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 24 september 1867. Een afdruk van het stempel met de karakters 14
SEP 67 8A-12M is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. In het stempelboek van De
Munt is een afdruk van dit stempel aangebracht met de datum 9 JUL 67 12M-4A.
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Op 26 juni 1873 werd een stempel, zonder karakters, verstrekt.
Het laatste stempel voor de tweeletter karakters werd op 31 juli 1877 toegezonden.
Met 18-uur karakters werd een dagtekeningstempel verstrekt op 25 augustus 1880.

HENGELO
Provincie Overijssel
HENGELO
TLPK 0070
1871-12-11

Het tweeletterstempel, met karakters, werd verstrekt op 11 december 1871.
Een nieuw kleinrondstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 28 november 1877. De 18-uur karakters zijn later verstrekt.

’s-HERTOGENBOSCH
Provincie Noord-Brabant
’sHERTOGENBOSCH
TLPK 0071
1868-03-02

Op 2 maart 1868 werd het tweeletterstempel, met karakters, verstrekt.
Een nieuw tweeletterstempel werd, met karakters, op 7 mei 1869 toegezonden.
Zonder karakters, volgde op 21 mei 1870 een tweeletterstempel.
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Twee nieuwe stempels werden op 22 december 1871 toegezonden, zonder karakters.
Op 19 mei 1873 volgde een stempel, zonder karakters. Een stempel, met karakters, werd verstrekt op
16 januari 1875. Dit was het laatste tweeletterstempel.
Op 5 maart 1877 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.

HEUSDEN
Provincie Noord-Brabant
HEUSDEN
TLPK 0072
1867-08-28

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 28 augustus 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een
afdruk opgenomen met de datum 22 AUG 67 8A-12M. Het jaartal ontbreekt in de afdruk, maar is wel in
de tekening opgenomen. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt
met de datum 29 MEI 68 4A-8A.
Op 25 februari 1884 werden twee dagtekeningstempels verstrekt, met 18-uur karakters.
Een doos 18-uurkarakters voor het tweeletterstempel was eerder toegezonden.

HILVERSUM
Provincie Noord-Holland
HILVERSUM
TLPK 0073
1867-12-28

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 28 december 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 komt
een afdruk van het stempel voor met de karakters 19 AUG 68 8A-12M. Een afdruk van het stempel is in
het stempelboek van De Munt aangebracht met de datum 23 DEC 68 8M-12M.
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Op 29 juni 1874 werd een tweeletterstempel verstrekt, zonder karakters.
Een stempel, zonder karakters, werd toegezonden op 16 maart 1878.
Op 11 juli 1882 werd een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, verstrekt voor de 18-uur karakters.

HOOGEVEEN
Provincie Drenthe
HOOGEVEEN
TLPK 0074
1872-05-29

Op 29 mei 1872 werd het tweeletterstempel, met karakters, verstrekt.

Op 5 oktober 1878 volgde een stempel, zonder karakters.
Een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 30 mei 1881.
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