DORDRECHT
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0064A
1877-05-07

Type I

Op 7 mei 1877 werden drie nieuwe kleinrond dagtekeningstempels verstrekt met 18-uur karakters.

Twee nieuwe stempels werden toegezonden op 29 augustus 1879.

Nog drie stempels werden verstrekt op 26 mei 1882.

Op 5 juni 1884 en 16 juli 1884 werden nieuwe stempels toegezonden.

Drie stempels werden verstrekt op 20 januari 1886 en twee stuks op 30 december 1887.
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Daarop volgden nog twee stempels op 21 januari 1888.

Een stempel voor het stempeltoestel werd verstrekt op 30 september 1890.

Op 28 juli 1891 werden drie stempels verstrekt, met 18-uur karakters.
Vier stempels werden toegezonden op 6 februari 1893, zonder karakters.

KRPK 0064B
1893-11-01

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenring werd verstrekt op 1 november 1893.
Op 24 januari 1895 werden twee grootrondstempels toegezonden.
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DRACHTEN
Provincie Friesland
KRPK 0065
1888-12-19

De tenaamstelling van het postkantoor DRAGTEN was op 1 januari 1883 gewijzigd in DRACHTEN
(Circulaire 1198) (zie aldaar). Toch werd pas op 19 december 1888 een kleinrond dagtekeningstempel
verstrekt met de nieuwe benaming.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 20 oktober 1888.
Op 14 februari 1896 werd het eerste grootrondstempel met de benaming DRACHTEN toegezonden.

DRAGTEN
Provincie Friesland
KRPK 0066
1882-07-11

Het postkantoor DRAGTEN ontving op 11 juli 1882 een nieuw kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur
karakters. Waarschijnlijk is al eerder een doos met 18-uur karakters toegezonden.
De tenaamstelling van het postkantoor DRAGTEN werd op 1 januari 1883 gewijzigd in DRACHTEN
(Circulaire 1198) (zie aldaar).

DRIEBERGEN
Provincie Utrecht
KRPK 0067A Type I
1884-04-09

Een kleinrond dagtekeningstempel werd, met 18-uur karakters, toegezonden op 9 april 1884. Ten
behoeve van de vervanging van de tweeletter karakters is eerder een doos 18-uur karakters verstrekt.
Een afdruk van het stempel van 1884 is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 20
mei 1884.
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Een stempel werd, zonder karakters, verstrekt op 8 januari 1894.

KRPK 0067B
1894-09-20

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd toegezonden op 20 september 1894.
Het eerste grootrondstempel werd op 5 april 1898 in gebruik genomen.

DRUTEN
Provincie Gelderland
KRPK 0068A
1880-10-11

Type I

Op 11 oktober 1880 werd een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden, met karakters.
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KRPK 0068B
1894-09-20

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd verstrekt op 20 september 1894.
Het grootrondstempel werd op 26 februari 1901 in gebruik genomen.

EDAM
Provincie Noord-Holland
KRPK 0069
1880-01-05

Op 5 januari 1880 werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt voor de 18-uur karakters.
Eerder was al een doos 18-uur karakters toegezonden.
Dit stempel werd gevold door een nieuw exemplaar op 30 december 1887.
Later, op 29 oktober 1889, werd nog een stempel toegezonden.
Twee grootrondstempels werden op 4 juli 1896 in gebruik genomen.

EDE
Provincie Gelderland
KRPK 0070
1890-06-01

Het hulppostkantoor EDE ontving een kleinrondstempel op 8 november 1880 (zie aldaar).
Op 1 juni 1890 is het hulppostkantoor EDE bevorderd tot postkantoor. Op die datum werd een nieuw
kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.
Een grootrondstempel met de benaming EDE (GLD.) werd op 30 september 1898 in gebruik genomen.
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EGMOND AAN ZEE
Provincie Noord-Holland
KRPK 0071
1892-05-01

Het hulppostkantoor EGMOND AAN ZEE kreeg op 30 december 1891 een nieuw kleinrondstempel (zie
aldaar). Het hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor op 1 mei 1892. Op die datum werd een
nieuw kleinrondstempel verstrekt met 18-uur karakters. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het
stempelboek van De Munt met de datum 2 januari 1892.
Het postkantoor heeft geen grootrondstempels ontvangen.
Een langebalkstempel werd verstrekt op 11 maart 1907.

EIBERGEN
Provincie Gelderland
KRPK 0072
1890-07-01

Het hulppostkantoor EIBERGEN ontving een kleinrondstempel op 7 juli 1881 (zie aldaar). Op 1 juli 1890
is het hulppostkantoor EIBERGEN bevorderd tot postkantoor. Op die datum werd een nieuw kleinrond
dagtekeningstempel verstrekt, met 18-uur karakters.
Op 14 november 1896 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.
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EINDHOVEN
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0073A
1878-09-19

Type I

Op 19 september 1878 werd het kleinrondstempel, zonder karakters, verstrekt voor het gebruik van de
18-uur karakters. Deze uurkarakters zijn waarschijnlijk eerder toegezonden. Een nieuw stempel volgde,
met karakters, op 6 december 1879.

Een stempel met 18-uur karakters werd toegezonden op 15 september 1882. Een afdruk van dit stempel
is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 20 oktober 1882.

Op 6 december 1886 werden twee nieuwe stempels verstrekt gevolgd door nog twee stempels op 5
september 1887.

Twee stempels, zonder karakters, werden toegezonden op 2 mei 1892.
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KRPK 0073B
1894-05-29

Type II

Met een dikkere buitenring werden twee stempels verstrekt op 29 mei 1894.
Twee grootrondstempels werden op 14 februari 1896 in gebruik genomen.

ELBURG
Provincie Gelderland
KRPK 0074
1877-11-28

Op 28 november 1877 werd een stempel toegezonden voor de 18-uurs karakters. Waarschijnlijk was de
doos met 18-uurs karakters al eerder verstrekt.

Een nieuw stempel werd toegezonden op 1 februari 1881 gevolgd door nog een exemplaar op 10
augustus 1883.
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In het stempelboek zijn twee afdrukken van kleinrondstempels opgenomen, waarvan één zonder
verdere specificaties. Het is niet duidelijk of op 16 juli 1888 slechts één of twee stempels zijn
toegezonden.
Twee grootrondstempels werden op 12 februari 1897 in gebruik genomen.

ELST
Provincie Gelderland
KRPK 0075
1878-07-01

Een kleinrond dagtekeningstempel ELST (in Gelderland, tussen Arnhem en Nijmegen) werd verstrekt op
1 juli 1878. De 18-uur karakters voor dit stempel werden tegelijkertijd meegezonden.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 20 juni 1878.
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Op 11 juli 1882 werd een nieuw stempel toegezonden, gevolgd door een exemplaar op 28 februari 1887.
Ter voorkoming van verwarring werd besloten om een nieuw stempel te laten vervaardigen met de
toevoeging van de verkorte provincienaam (GLD:) (zie aldaar).

Het is niet bekend waarom het stempel verstrekt op 30 september 1893 geen toevoeging heeft van de
verkorting van de provincienaam.
Op 2 januari 1896 volgde het grootrondstempel met de verkorting van de provincienaam Gelderland,
ELST (GLD) in de omranding.

ELST (GLD:)
Provincie Gelderland
KRPK 0076
1891-12-04

Op 4 december 1891 werd een stempel toegezonden met toevoeging van de verkorting (GLD:).
Het is niet bekend waarom het stempel verstrekt op 30 september 1893 deze verkorting niet heeft
ontvangen (zie aldaar).
Op 2 januari 1896 volgde het grootrondstempel met de verkorting van de provincienaam Gelderland,
ELST (GLD) in de omranding.
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EMMEN
Provincie Drenthe
KRPK 0077
1891-04-01

Het hulppostkantoor EMMEN heeft een kleinrondstempel ontvangen in november 1880 (zie aldaar).
Op 1 april 1891 werd het hulppostkantoor EMMEN bevorderd tot postkantoor. Op die datum werd een
nieuw kleinrond dagtekeningstempel toegezonden met 18-uur karakters. Een afdruk van het stempel is
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 22 november 1891.
Op 12 maart 1896 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.

ENKHUIZEN
Provincie Noord-Holland
KRPK 0078A Type I
1881-11-16

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.
Een doos 18-uur karakters werd eerder verstrekt.
Een nieuw stempel met karakters werd toegezonden op 20 april 1886.
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KRPK 0078B
1894-12-28

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd verstrekt op 28 december 1894.
Op 23 februari 1895 werd het grootrondstempel toegezonden.

ENSCHEDE
Provincie Overijssel
KRPK 0079A Type I
1878-07-26

Een kleinrond dagtekeningstempel ten behoeve van de 18-uur karakters werd verstrekt op 26 juli 1878.
Waarschijnlijk zijn de dozen met 18-uur karakters eerder toegezonden.

Een nieuw stempel werd verstrekt op 5 juli 1880, met karakters.

Op 25 februari 1884 werd een stempel toegezonden, met karakters, gevolgd door nog een exemplaar op
13 augustus 1884, eveneens met karakters.
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Een kleinrond dagtekeningstempel werd verstrekt op 8 januari 1894.
KRPK 0079B
1894-08-24

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd toegezonden op 24 augustus 1894.
Het eerste grootrondstempel werd op 16 maart 1897 in gebruik genomen.

EPE
Provincie Gelderland
KRPK 0080A Type I
1880-10-16

Met ingang van 16 oktober 1880 is te EPE een postkantoor gevestigd. Een kleinrond
dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd op die datum toegezonden. In het stempelboek van
De Munt is een afdruk van het stempel opgenomen met de datum 16 juni 1880.
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KRPK 0080B
1894-12-29

Type II

Met een dikkere buitenring werd een stempel toegezonden op 29 december 1894.
Het eerste grootrondstempel werd verstrekt op 14 februari 1896.

FRANEKER
Provincie Friesland
KRPK 0081
1877-07-31

Op 31 juli 1877 werd het kleinrond dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters verstrekt.
Een nieuw stempel werd toegezonden op 22 juli 1887.

Met karakters werd een stempel verstrekt op 1 november 1893.
Op 14 november 1896 ontving het postkantoor een grootrondstempel.
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’sGRAVELAND
Provincie Noord-Holland
KRPK 0082
1891-04-01

Het hulppostkantoor ’s-GRAVELAND heeft een kleinrondstempel ontvangen in december 1883 (zie
aldaar). Op 1 februari 1891 werd het hulppostkantoor ’s-GRAVELAND bevorderd tot postkantoor. Op die
datum werd een nieuw kleinrond dagtekeningstempel toegezonden met 18-uur karakters. De opening is
echter uitgesteld tot 1 april 1891.
Het grootrondstempel werd uitgereikt op 9 augustus 1895.

’sGRAVENHAGE
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0083A
1877-12-15

Type I

Het postkantoor ’s-GRAVENHAGE ontving twee kleinrond dagtekeningstempels op 15 december 1877,
zonder karakters. Dozen met 18-uur karakters zijn waarschijnlijk eerder toegezonden.
Op 9 februari 1878 werden twee stempels verstrekt ten behoeve van het stempeltoestel.
Twee handstempel, zonder karakters, werden toegezonden op 28 maart 1878.
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Zes stempels, waarvan twee stuks voor het toestel, werden verstrekt op 18 mei 1878, gevolgd door nog
twee stuks voor het stempeltoestel.

Op 1 juni 1880 werden acht stempels toegezonden, waarvan twee voor het stempeltoestel.
Nog twee stempels werden verstrekt op 9 juni 1880.

KRPK 0083H
1880-09-17

4 APR 81

Type ´Hoge karakters´

22 SEP 81

Op 17 september 1880 werden zes stempels besteld (bestelling 135) bestemd voor het stempeltoestel.
Bij de bestelling stond vermeld: ´voor het stempeltoestel. Voor hooge karakters´. Waarschijnlijk is
hiervoor gelezen: ´met hooge karakters´, waardoor een afwijkend hoger lettermodel ontstond.
In de stempelboeken komt geen afdruk voor van deze stempels.
(zie ´De Poststempelfabriek bij ’s Rijks Munt 1865-1901´ A.P. de Goede 2002).
Een afwijkend jaarkarakter ´83´ werd gevonden in een afdruk van 1883, gebruikt als aankomststempel.

Een nieuw stempel werd verstrekt op 8 november 1880, gevolgd door drie stuks op 13 april 1881 en
twee stuks op 31 mei 1881. Bij de afdruk van het laatste stempel is vermeld: ´met tap´.
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Twee stempels werden toegezonden op 27 februari 1882.

Drie stempels werden verstrekt op 28 februari 1883 gevolgd door nog drie stempels op 25 april 1883.

Op 25 april 1883 werden tevens drie stempels voor het toestel toegezonden.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 30 april 1883.

Drie stempels met karakters werden verstrekt op 21 februari 1884 gevolgd door nog een stempel met
karakters op 3 maart 1884.

Op 16 september 1884 werden drie nieuwe stempels toegezonden.
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Op 9 maart 1885 werden zes handstempels en twee stempels voor het toestel verstrekt.

Nog zes handstempels en drie stempels voor het toestel werden toegezonden op 18 september 1885.

Op 25 augustus 1886 werden vijf handstempels met vijf dozen 18-uur karakters toegezonden alsmede
twee stempels voor het toestel. Vier handstempels en twee stempels voor het toestel op 26 maart 1887.

Vier stempels werden verstrekt op 15 augustus 1887 en vier voor het toestel op 30 december 1887.
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Op 20 maart 1888 werden twee stempels voor het toestel toegezonden. Gevolgd door vier
handstempels op 15 september 1888.

Drie handstempels werden verstrekt op 28 maart 1889 alsmede twee stempels voor het toestel.
Op 25 oktober 1889 volgden vier handstempels en twee stempels voor het toestel.

Zes handstempels werden toegezonden op 31 maart 1890.
Op 4 september 1890 werden nog vier handstempels en twee stempels voor het toestel verstrekt.
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Vier stempels, waarvan twee handstempels en twee stempels voor het toestel, werden verstrekt op 19
december 1891.
Op 2 februari 1892 werden twee handstempels toegezonden, op 29 oktober 1892 nog twee stuks en op
5 december 1892 wederom twee exemplaren.
KRPK 0083B
1893-06-26

Type II

Vier stempels met een dikkere buitenring werden verstrekt op 26 juni 1893. De op die datum
toegezonden twee stempels voor het toestel hadden een normale buitenring. Evenals de zes
handstempels verstrekt op 2 augustus 1893.
De tien handstempels en de twee exemplaren voor het toestel, toegezonden op 7 april 1894 hadden een
dikkere buitenring.

Op 16 mei 1894 ontving het postkantoor ’s-GRAVENHAGE een stempel, dat enkele millimeters groter
was dan het kleinrondstempel.
Een afdruk van dit stempel is niet in het stempelboek onder ’s-GRAVENHAGE opgenomen. Dit stempel
werd op 17 september 1894 door het Hoofdbestuur der Posterijen afgekeurd. Het formaat moest nog 1 à
2 mm groter worden.
Een afdruk van het proefstempel (met sterren of kruisen) is opgenomen in het stempelboek van De Munt
met de datum 24 JUL 94. Het stempel heeft twee dikke cirkels (één binnen en één buitencirkel).
De eerste tien grootrondstempels werden verstrekt op 23 februari 1895.
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’sGRAVENZANDE
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0084
1887-03-10

Op 10 maart 1887 werd een nieuw kleinrondstempel met de gewijzigde naam ’SGRAVENZANDE met
18-uur karakters verstrekt. De oude benaming ’SGRAVESANDE was op 1 januari 1883 gewijzigd.
Waarschijnlijk tot en met maart 1887 is het tweeletterstempel ’SGRAVESANDE gebruikt.
Het grootrondstempel werd op 16 juli 1898 in gebruik genomen.

GEERTRUIDENBERG
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0085
1878-02-08

Een kleinrond dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd toegezonden op 8 februari 1878.
Waarschijnlijk is een doos met de 18-uur karakters apart verstrekt.

Op 16 januari 1881 werd een stempel met karakters verstrekt. Een afdruk van het stempel is
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 20 mei 1882.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 31 maart 1890.
Het grootrondstempel werd op 14 november 1896 toegezonden.
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GELDERMALSEN
Provincie Gelderland
KRPK 0086
1894-02-01

Type II

Met ingang van 31 januari 1894 is het hulppostkantoor GELDERMALSEN opgeheven en vervangen
door een post- en telegraafkantoor. Op 1 februari 1894 werd een kleinrond dagtekeningstempel
toegezonden, met 18-uur karakters.
Een grootrondstempel werd niet verstrekt.

GELDROP
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0087
1880-04-19

In het stempelboek staat geen datum vermeld bij de verstrekking van het tweeletterstempel 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.
Op 19 april 1880 werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt met karakters.

Een stempel werd toegezonden op 26 januari 1889. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
aangebracht met de datum 21 januari 1889. Het grootrondstempel werd op 14 februari 1898 verstrekt.
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GEMERT
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0088
1879-07-01

Een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd op 1 juli 1879 verstrekt aan het
postkantoor GEMERT. Een nieuw stempel werd toegezonden op 31 december 1885. In het
stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 15 oktober 1886.
Op 26 maart 1898 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.

GENNEP
Provincie Limburg
KRPK 0089
1879-07-01

Een kleinrondstempel met 18-uur karakters werd op 1 juli 1879 verstrekt aan het postkantoor GENNEP.
Op 12 februari 1884 werd een nieuw stempel toegezonden. Een afdruk van dat stempel is opgenomen
in het stempelboek van De Munt met de datum 11 augustus 1884.
Het grootrondstempel werd op 16 maart 1897 toegezonden.
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GINNEKEN
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0090
1877-12-15

Een kleinrond dagtekeningstempel zonder karakters werd op 15 december 1877 verstrekt. De 18-uur
karakters waren enige dagen eerder verzonden en werden op 15 december 1877 in gebruik genomen.
Een nieuw stempel volgde op 25 februari 1884.
Het derde kleinrondstempel werd toegezonden op 8 februari 1892.
Op 30 maart 1895 werd het grootrondstempel verstrekt.

GOES
Provincie Zeeland
KRPK 0091A Type I
1878-10-05

Zonder karakters werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt op 5 oktober 1878. waarschijnlijk is
de doos met 18-uur karakters eerder toegezonden.
Een nieuw stempel volgde op 7 november 1879.
Op 5 januari 1880 werd wederom een nieuw stempel verstrekt.

Twee stempels werden toegezonden op 2 september 1882.

Op 31 december 1885 werd een stempel verstrekt, met karakters.
Twee stempels werden, zonder karakters, toegezonden op 30 december 1887.
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Met karakters werden twee stempels verstrekt op 26 januari 1889. In het stempelboek van De Munt is
een afdruk van het stempel aangebracht met de datum 20 oktober 1889.

KRPK 0091B
1893-08-01

Type II

Met een dikkere buitenring werd een stempel verstrekt op 1 augustus 1893.
De eerste twee grootrondstempels werden op 24 april 1895 in gebruik genomen.

GOOR
Provincie Overijssel
KRPK 0092
1880-12-16

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 16 december 1880. De 18-uur karakters zijn
waarschijnlijk eerder toegezonden.

Op 31 mei 1888 werd een nieuw stempel verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
aangebracht met de datum 30 mei 1888.
Het grootrondstempel werd op 12 maart 1896 toegezonden.
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GORINCHEM
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0093A
1877-05-09

Type I

Twee stempels zonder karakters werden verstrekt op 9 mei 1877.
Waarschijnlijk zijn de 18-uur karakters even daarna toegezonden.
Op 5 oktober 1878 werd een stempel toegezonden, met karakters.

Een stempel met karakters werd verstrekt op 11 januari 1881.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de onmogelijke datum 31 juni 1881.

Op 21 juli 1882 werd een stempel verstrekt zonder karakters.
Een nieuw stempel met karakters volgde op 30 december 1884.
Twee stempels werden toegezonden op 21 juli 1885.

Gevolgd door een stempel zonder karakters op 2 december 1887 en twee stempels met karakters op 23
augustus 1889.
Een stempel met karakters werd toegezonden op 28 april 1891.
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KRPK 0093B
1893-08-04

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenring werd verstrekt op 4 augustus 1893.
Het grootrondstempel werd verstrekt op 15 oktober 1895.

GORREDIJK
Provincie Friesland
KRPK 0094
1886-02-08

Op 11 januari 1879 is een doos met 18-uur karakters aan het postkantoor GORREDIJK verstrekt voor
gebruik in het tweeletterstempel.
Een nieuw stempel werd, met karakters, toegezonden op 8 februari 1886.
Het eerste grootrondstempel werd op 17 oktober 1896 in gebruik genomen.

GOUDA
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0095A
1880-07-14

Type I

Het postkantoor GOUDA ontving op 14 juli 1880 twee kleinrond dagtekeningstempels met karakters.
Eerder waren al een of meer dozen met 18-uur karakters toegezonden.
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Een nieuw stempel werd verstrekt op 2 september 1882 gevolg door nog een stempel op 7 april 1883.

Op 25 februari 1884 werd een stempel met karakters toegezonden, gevolgd door een stempel op 20
april 1886, eveneens met karakters.

Een stempel met karakters werd verstrekt op 30 december 1887.

Een stempel werd toegezonden op 7 juli 1890. Van het laatste stempel is een afdruk opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 30 september 1890.

Op 9 februari 1892 en 7 maart 1893 werd een stempel met karakters verstrekt.
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KRPK 0095B
1893-09-30

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd toegezonden op 30 september 1893.
In 1894 is een dubbelringstempel als proefstempel verstrekt. Een afdruk van dat stempel komt voor in
het stempelboek van De Munt met de datum 21 augustus 1894.
Het eerste grootrondstempel werd op 13 juli 1895 in gebruik genomen.

GRAVE
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0096
1879-01-11

Op 11 januari 1879 werd een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden, met 18-uur karakters.

Een nieuw stempel werd, met karakters, verstrekt op 30 december 1887. Van dit stempel is een afdruk
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 21 januari 1888.
Het eerste grootrondstempel werd verstrekt op 13 juli 1895.
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GROENLO
Provincie Gelderland
KRPK 0097
1882-07-01

Het hulppostkantoor GROENLO had in november 1880 een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden
gekregen (zie aldaar). Het hulppostkantoor werd op 1 juli 1882 bevorderd tot postkantoor. Een doos met
18-uur karakters werd op die datum verstrekt.
De benaming GROENLOO werd gevoerd vanaf 1 januari 1883 (zie aldaar).

GROENLOO
Provincie Gelderland
KRPK 0098
1889-01-26

Op 26 januari 1889 werd een stempel met karakters toegezonden. In het stempelboek van De Munt is
een afdruk aangebracht met de datum 20 november 1889.
Het grootrondstempel met de benaming GROENLOO werd op 24 april 1895 in gebruik genomen.

GRONINGEN
Provincie Groningen
KRPK 0099
1877-08-29

Twee stempels, met 18-uur karakters, werden verstrekt op 29 augustus 1877.
Op 10 december 1878 volgden nog drie stempels.
Drie stempels, waarbij één doos met 18-uur karakters, werd toegezonden op 16 december 1879.
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Op 11 december 1880 werden twee stempels met karakters toegezonden. Een afdruk van het stempel is
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 15 augustus 1880.
Vier stempels werden verstrekt op 21 februari 1882.

Twee stempels werden toegezonden op 9 maart 1882.

Op 24 april 1883 werden drie stempels verstrekt, op 21 januari 1884 wederom drie stuks en op 5 juni
1884 vier stuks en twee doven met 18-uur karakters.

Twee stempels werden op 31 december 1884 toegezonden, gevolgd door vier stempels op 22
december 1885. Bij de afdruk is vermeld: ´en 37 stuks uurkarakters zie brief d.d. 19 oktober 1885´.

Op 30 juli 1886 werden drie stempels verstrekt, op 4 januari 1887 2 stuks en op 22 juli 1887 drie stuks.
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Vier stempels werden toegezonden op 15 december 1888. Op 29 januari 1890 weer vier stempels en op
4 februari 1891 vijf exemplaren.

Op 26 oktober 1891 werden vier stempels toegezonden en op 7 maart 1893 wederom vier stuks.
De laatste vier kleinrond dagtekeningstempels werden verstrekt op 30 september 1893.
Op 25 februari 1896 werden vijf grootrondstempels in gebruik genomen.

GROUW
Provincie Friesland
KRPK 0100
1884-01-01

Het hulppostkantoor te GROUW had in november 1880 een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen
(zie aldaar). Het hulppostkantoor werd op 1 januari 1884 bevorderd tot postkantoor. Op die datum
ontving het postkantoor een nieuw kleinrond dagtekeningstempel en de 16-uur karakters.
Het eerste grootrondstempel werd op 30 maart 1895 in gebruik genomen.
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GULPEN
Provincie Limburg
KRPK 0101
1887-08-01

Het hulppostkantoor GULPEN had in februari 1885 een kleinrondstempel ontvangen, aldus de vermelding in het stempelboek. Eerder had het hulppostkantoor al een kleinrondstempel toegezonden
gekregen op 9 december 1879 (zie aldaar).
Het hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor op 1 augustus 1887. Omdat het postkantoor toen al
beschikte over een kleinrondstempel, werd op die datum alleen een doos 18-uur karakters verstrekt.

Op 21 februari 1888 werd een nieuw stempel verstrekt, zonder karakters.
Het eerste grootrondstempel werd op 18 december 1896 toegezonden.

’sHERTOGENBOSCH
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0102A
1877-05-05

Type I

Op 5 maart 1877 werd een stempel verstrekt voor gebruik met 18-uur karakters. De doos met deze
karakters werd op 5 mei 1877 toegezonden. Het is mogelijk dat dit stempel nog met tweeletter karakters
is gebruikt.
Een nieuw stempel volgde op 10 november 1877 en nog een exemplaar op 10 april 1878.

Twee stempels werden verstrekt op 28 augustus 1878, een stempel op 26 april 1879 en weer twee
stempels op 8 december 1879.
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Een stempel met karakters werd verstrekt op 9 maart 1880.
Twee stuks met karakters volgden op 19 juli 1881.

Twee stempels werden verstrekt op 27 mei 1882.
Op 11 oktober 1883 werd nog een stempel toegezonden alsmede een exemplaar op 31 augustus 1885.

Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 20 april 1886.

Een stempel met karakters werd verstrekt op 20 augustus 1888.
Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 19 december 1888.
Opvallend is, dat de letters van de plaatsnaam in de stempels van 20 augustus 1888 en 19 december
1888 groter zijn dan van de andere stempels. De ’ voor ’S en de H zijn lijnend met de uiterste bogen van
de binnencirkel. Bij de andere stempels steken de bogen iets uit, de letters zijn iets kleiner. Dit geldt ook
voor de twee stempels verstrekt op 5 augustus 1891.
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Twee stempels met karakters op 5 augustus 1891.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 10 mei 1891.

In het stempelboek is een aantekening aangebracht dat vier stel karakters zijn toegezonden op 28
augustus 1891. Helaas is niet vermeld welke karakters het betreft.

KRPK 0102B
1894-06-24

Type II

Vijf stempels met een dikkere buitenring werden verstrekt op 28 juni 1894. Ook deze stempels hebben
iets grotere letters zoals in de stempels van 1888 en 1891.
In 1897 werd een stempeltoestel in gebruik genomen. Daarvoor werden de eerste twee
grootrondstempels toegezonden op 10 april (het eerste) en 5 juni 1897 (het tweede stempel).
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HAAKSBERGEN
Provincie Overijssel
KRPK 0103
1892-11-01

In oktober 1881 heeft het hulppostkantoor HAAKSBERGEN een kleinrond dagtekeningstempel
ontvangen (zie aldaar). Het hulpkantoor werd op 1 november 1892 gepromoveerd tot postkantoor. Op
die datum ontving het postkantoor twee nieuwe stempels met 18-uur karakters.
Het grootrondstempel werd op 3 oktober 1904 in gebruik genomen.

HAARLEM
Provincie Noord-Holland
KRPK 0104A Type I
1877-06-08

Het postkantoor Haarlem ontving de eerste twee kleinrond dagtekeningstempels met 16-uur karakters
op 8 juni 1877.
Op 16 maart 1878 werd een stempel verstrekt met karakters.
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Een stempel met karakters werd toegezonden op 7 januari 1881. Op 1 februari 1881 volgde nog een
stempel en op 22 augustus 1881 twee stempels, met karakters.

Op 8 januari 1884 werden twee stempels verstrekt, zonder karakters.

Drie stempels werden toegezonden op 9 maart 1885 en twee stuks op 4 januari 1887.

Op 29 januari 1890 werden vijf stempels verstrekt. Drie stel karakters werden toegezonden op 31 maart
1890. Helaas is niet vermeld welke karakters het betrof.

Vier stempels werden op 7 maart 1893 toegezonden, met vier dozen 18-uur karakters.
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KRPK 0104B
1894-07-26

Type II

Zes stempels met een dikkere buitenring werden toegezonden op 26 juli 1894.
De eerste vijf grootrondstempels werden op 25 februari 1896 toegezonden.

HAARLEMMERMEER
Provincie Noord-Holland
KRPK 0105
1882-12-20

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 20 december 1882.
De 18-uur karakters zijn eerder verzonden. De datum van verzending is niet bekend.

Op 7 september 1883 werd een nieuw stempel verstrekt, met karakters.

Op 8 februari 1886 werd een stempel verstrekt, met karakters.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 30 maart 1886.
Het eerste grootrondstempel werd op 30 maart 1895 in gebruik genomen.
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HARDERWIJK
Provincie Gelderland
KRPK 0106A
1877-11-28

Type I

Met 18-uur karakters werd op 28 november 1877 een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt.
Een stempel zonder karakters volgde op 23 augustus 1878.

Op 19 september 1882 werd een stempel verstrekt gevolgd door nog een exemplaar op 20 juni 1883.

Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 15 april 1884.
Daarna weer een stempel zonder karakters op 9 februari 1885.

Op 23 oktober 1886 werd een stempel verstrekt gevolgd door twee stempels op 18 december 1888.

Een stempel zonder karakters werd op 8 januari 1894 toegezonden.
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KRPK 0106B
1894-01-08

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd toegezonden op 28 juni 1894.
Het grootrondstempel werd op 14 november 1896 in gebruik genomen.

HARDINGSVELD
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0107
1883-05-01

Op 1 mei 1883 werd het postkantoor Hardingsveld opgericht. Het postkantoor ontving een kleinrond
dagtekeningstempel met 18-uur karakters. De benamingnaam stemde overeen met de op 1 januari 1883
gewijzigde naam van HARDINXVELD in HARDINGSVELD. In het stempelboek van De Munt is een
afdruk opgenomen met de datum 24 juni 1883.
De tenaamstelling werd in 1887 gewijzigd in de eerdere benaming HARDINXVELD (zie aldaar).
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HARDINXVELD
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0108
1889-10-25

De tenaamstelling HARDINGSVELD (zie aldaar) werd in 1887 gewijzigd in HARDINXVELD.
Een stempel met karakters werd verstrekt op 25 oktober 1889.
Op 20 december 1889 werd nog een stempel toegezonden.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 20 november 1889.
Op 3 februari 1900 werd een grootrondstempel met de benaming NEDER-HARDINXVELD in gebruik
genomen.

HARLINGEN
Provincie Friesland
KRPK 0109
1878-04-10

Een kleinrond dagtekeningstempel zonder karakters werd verstrekt op 10 april 1878.
Waarschijnlijk zijn de 18-uur karakters eerder toegezonden.

Op 2 september 1882 werd een nieuw stempel toegezonden.
Het tweeletterstempel was toen nog steeds in gebruik.
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Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 30 december 1887.

Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 28 april 1891.
Dit stempel werd op 27 april 1891 gevolgd door een nieuw exemplaar, met karakters.
Op 15 september 1896 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.

HASSELT
Provincie Overijssel
KRPK 0110
1894-05-01

Type II

Op 1 mei 1894 werd het hulppostkantoor HASSELT bevorderd tot postkantoor.
Twee kleinrondstempels met de benaming HASSELT werden verstrekt, met karakters.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 10 november 94.
De buitenring van het stempel is dikker.
Zie tevens HASSELT (OV:).
Een grootrondstempel is niet aan het postkantoor verstrekt.
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HASSELT (OV:)
Provincie Overijssel
KRPK 0111
1894-05-01

Een nieuw stempel met de gewijzigde naam HASSELT (OV:) (zonder uurkarakters) werd door het
hulppostkantoor HASSELT ontvangen op 7 maart 1893. Een afdruk komt niet voor in het
stempelboek. Een nieuw stel 18-uur karakters werd verzonden op 1 april 1893.
Een grootrondstempel is niet aan het postkantoor HASSELT verstrekt.

HATTEM
Provincie Gelderland
KRPK 0112A
1882-08-26

Type I

Op 26 augustus 1882 werd een kleinrond dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.
Eerder werden al 18-uur karakters toegezonden.
Een afdruk van het stempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 11 augustus
1882.

KRPK 0112B
1894-06-28

Op 28 juni 1894 werd een stempel verstrekt met een dikkere buitenring.
Het grootrondstempel werd op 12 september 1899 in gebruik genomen.
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HEEMSTEDE
Provincie Noord-Holland
KRPK 0113
1889-11-01

Het hulppostkantoor HEEMSTEDE ontving op 23 december 1879 een kleinrond dagtekeningstempel.
Op 1 november 1889 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor en ontving een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters.
Het eerste grootrondstempel werd op 12 maart 1896 toegezonden.

HEERENVEEN
Provincie Friesland
KRPK 0114
1878-03-16

Een stempel met karakters werd toegezonden op 16 maart 1878.

Op 27 april 1881 werd een nieuw stempel verstrekt, met karakters.

Met karakters werd een stempel toegezonden op 3 maart 1884 gevolgd door nog een exemplaar op 20
september 1887.
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Het laatste kleinrond dagtekeningstempel werd verstrekt op 11 juni 1892.
Op 15 september 1896 werd het eerste grootrondstempel in gebruik genomen.

HEERLE
Provincie Limburg
KRPK 0115
1887-11-16

De tenaamstelling van het postkantoor HEERLEN (zie aldaar) werd met ingang van 1 januari 1883
gewijzigd in HEERLE.
Op 16 november 1887 werd een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden, zonder karakters.
Dit stempel werd op 19 december 1888 gevolgd door een nieuw exemplaar.

Op 5 maart 1890 werd een nieuw stempel verstrekt alsmede op 4 april 1892.
Het eerste grootrondstempel werd op 15 oktober 1895 uitgereikt met de benaming HEERLEN.
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HEERLEN
Provincie Limburg
KRPK 0116
1877-10-01

Het eerste dagtekeningstempel voor 18-uur karakters werd verstrekt op 1 oktober 1877. Waarschijnlijk
zijn de 18-uurs karakters eerder toegezonden.
Eveneens zonder karakters werd op 25 oktober 1878 een stempel verstrekt.

Het laatste kleinrond dagtekeningstempel met de benaming HEERLEN werd toegezonden op 27 mei
1882.
De tenaamstelling van het postkantoor HEERLEN werd met ingang van 1 januari 1883 gewijzigd in
HEERLE (zie aldaar).

HELDER
Provincie Noord-Holland
KRPK 0117A Type I
1890-02-04

Op 1 januari 1883 was de tenaamstelling van het postkantoor DEN HELDER (zie aldaar) gewijzigd in
HELDER. Toch werden nog stempels verstrekt met de benaming DEN HELDER tot en met 1889.
Een nieuw stempel met de benaming HELDER werd toegezonden op 4 februari 1890.

Een stempel werd, met karakters, toegezonden op 5 januari 1891, gevolgd door een stempel, eveneens
met karakters, op 4 april 1892. Van het laatste stempel is een afdruk aangebracht in het stempelboek
van De Munt met de datum 18 september 1892.
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KRPK 0117B
1895-02-23

Type II

Twee stempels met een dikkere buitenring werden verstrekt op 23 februari 1895.
Op 16 juli 1896 werden twee grootrondstempels toegezonden met de benaming HELDER.

HELLEVOETSLUIS
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0118A Type I
1880-03-31

Met karakters werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt op 31 januari 1880.

Een nieuw stempel werd toegezonden op 20 oktober 1882.
Verder een stempel op 12 oktober 1887 en een op 4 januari 1891.

KRPK 0118B
1894-10-29

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd verstrekt op 29 oktober 1894.
Het eerste grootrondstempel werd op 22 februari 1897 toegezonden.
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HELMOND
Provincie Noord-Brabant
PK 0119
1877-07-31

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 31 juli 1877.
Waarschijnlijk zijn de 18-uur karakters eerder verstrekt.
Een nieuw stempel, met karakters, werd toegezonden op 25 augustus 1880.

Op 28 februari 1887 werd een stempel verstrekt zonder karakters.
Het eerste grootrondstempel werd op 13 juli 1895 in gebruik genomen.

HENGELO
Provincie Overijssel
KRPK 0120
1877-11-28

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 28 november 1877.
Waarschijnlijk zijn de 18-uur karakters eerder verstrekt.
De tenaamstelling van het postkantoor HENGELO werd op 1 januari 1883 gewijzigd in HENGELOO
(Circulaire 1198).

Een nieuw stempel, met de oude benaming, werd verstrekt op 28 februari 1883.
Een afdruk is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 31 december 1883.
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Zonder karakters werd een stempel toegezonden, eveneens met de oude benaming, op 21 oktober
1884.
Zie verder HENGELOO.

HENGELOO
Provincie Overijssel
KRPK 0121
1889-05-23

Op 23 mei 1889 werd een nieuw dagtekeningstempel met de tenaamstelling HENGELOO, zonder
karakters, verstrekt. De tenaamstelling van het postkantoor HENGELO was op 1 januari 1883 gewijzigd
in HENGELOO.

Een stempel werd toegezonden op 4 mei 1891, gevolgd door nog een stempel op 4 april 1892.
Op 15 september 1896 werd een grootrondstempel in gebruik genomen met de benaming HENGELOO
(OV:).
Deze schrijfwijze was niet officieel.
Wellicht bestond verwarring over de plaatsnaam, die ook in de provincie Gelderland voorkwam.
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HEUSDEN
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0122
1884-02-25

Twee stempels met karakters werden toegezonden op 25 februari 1884.

Op 5 maart 1890 werden weer twee stempels verstrekt, zonder karakters.
Het grootrondstempel werd op 13 juli 1895 in gebruik genomen.

HILLEGOM
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0123
1884-06-16

Het hulppostkantoor HILLEGOM had op 23 december 1879 een kleinrond dagtekeningstempel
ontvangen (zie aldaar). Op 16 juni 1884 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor. Het ontving
toen geen nieuw dagtekeningstempel doch alleen 18-uur karakters.

Een nieuw stempel werd verstrekt op 26 juni 1893, met karakters.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het stempel opgenomen met de datum 24 juni 1893.
Op 12 september 1899 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.
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HILVERSUM
Provincie Noord-Holland
KRPK 0124A
1878-03-16

Type I

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 16 maart 1878.
De 18-uur karakters waren waarschijnlijk al eerder verstrekt.
Op 11 juli 1882 werd een nieuw stempel verstrekt, met karakters.

Een stempel met karakters werd toegezonden op 31 december 1883.
Op 20 april 1886 werd weer een stempel verstrekt en nog een op 28 juli 1888.

Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 4 januari 1891.
Eveneens zonder karakters volgde een stempel verstrekt op 6 februari 1893.

KRPK 0124B
1894-08-24

Type II

Een stempel met een dikkere buitenring werd verstrekt op 24 augustus 1894.
Het eerste grootrondstempel werd op 7 augustus 1896 toegezonden.
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HOOGEVEEN
Provincie Drenthe
KRPK 0125
1878-10-05

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 5 oktober 1878.
De 18-uur karakters waren waarschijnlijk al eerder verstrekt.
Een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 30 mei 1881.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het kleinrondstempel opgenomen met de datum 30
september 1881.

Een stempel werd verstrekt op 19 december 1888, zonder karakters.
Eveneens een stempel zonder karakters werd toegezonden op 29 september 1892.
Het eerste grootrondstempel werd op 15 september 1896 toegezonden.

HOOGEZAND
Provincie Groningen
KRPK 0126A
1878-03-28

Type I

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 28 maart 1878.
De 18-uur karakters waren waarschijnlijk al eerder verstrekt.
Met karakters werd een stempel toegezonden op 9 maart 1889, gevolgd door een stempel zonder
karakters op 15 april 1884.

Op 20 november 1889 werd een stempel verstrekt zonder karakters.
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KRPK 126B
1893-11-01

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenring werd toegezonden op 1 november 1893.
Het eerste grootrondstempel werd op 9 augustus 1895 in gebruik genomen.

HOORN
Provincie Noord-Holland
KRPK 0127
1878-12-10

Een stempel met karakters werd toegezonden op 10 december 1878.
Op 7 februari 1883 volgde een nieuw stempel, eveneens met karakters.

Een stempel met karakters werd verstrekt op 30 december 1884.

Op 15 december 1888 werd een stempel toegezonden alsmede op 28 juli 1891.
Het eerste grootrondstempel werd op 16 juli 1896 in gebruik genomen.
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HUISEN
Provincie Gelderland
KRPK 0128A
1885-12-01

Type I

In het stempelboek is onder de stempelafdruk van het kleinrondstempel vermeld: met 18-uurkarakters.
Het kleinrond dagtekeningstempel werd aan het postkantoor HUISEN verstrekt op 1 december 1885.

KRPK 0128B
1894-06-28

Type II

Op 28 juni 1894 werd een stempel toegezonden met een dikkere buitenring.
Het grootrondstempel HUISEN werd verstrekt op 7 juni 1899.

HULST
Provincie Zeeland
KRPK 0129A
1883-02-07

Type I

Op 7 februari 1883 werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt, met karakters.
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KRPK 0129B
1894-02-27

Type II

Een stempel zonder karakters met een iets dikkere buitenring werd toegezonden op 27 februari 1894.
Op 12 juli 1899 werd het grootrondstempel is gebruik genomen.

IERSEKE
Provincie Zeeland
KRPK 0130
1887-11-01

Hulppostkantoor

In het stempelboek is een afdruk aangebracht van het stempel IERSEKE, met daarbij de vermelding:
‘met karakters Dagt. Stempel van het hulpkt blijft als reservestempel in gebruik’. De benaming in het
bedoelde stempel van het hulpkantoor was IJERSEKE (zie bij hulppostkantoren). Het stempel was
verstrekt in november 1880 (zie aldaar).

Op 1 november 1887 werd het hulppostkantoor IERSEKE bevorderd tot postkantoor en ontving, samen
met de 18-uur karakters, een nieuw kleinrondstempel. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
van het stempel aangebracht met de datum 30 december 1887.
Het grootrondstempel werd op 12 februari 1897 in gebruik genomen.
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IJSSELSTEIN
Provincie Utrecht
KRPK 0131
1880-12-20

Een kleinrondstempel met 18-uur karakters werd aan het postkantoor IJsselstein verstrekt op 20
december 1880. Een afdruk van het stempel komt voor in het stempelboek van De Munt met de datum
28 februari 1880.
De benaming van het postkantoor IJSSELSTEIN werd op 1 januari 1883 (Circulaire 1198) gewijzigd in
IJSELSTEIN. Dit werd echter niet doorgevoerd in een nieuw kleinrondstempel.
Het grootrondstempel, met de gewijzigde benaming IJSELSTEIN, werd op 7 juni 1899 in gebruik
genomen.

IJMUIDEN
Provincie Noord-Holland
KRPK 0132A
1878-10-01

Type I

Op 1 oktober 1878 werd een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt aan het
postkantoor IJMUIDEN.
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Een nieuw stempel werd, met karakters, toegezonden op 12 mei 1884. Een afdruk van het stempel van
1884 werd opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 19 juli 1884.

Met karakters werd een stempel verstrekt op 23 augustus 1889. Ook van dit stempel is een afdruk
aangebracht in het stempelboek van De Munt, met de datum 21 januari 1889.
KRPK 0132B
1895-02-23

Type II

Op 23 februari 1895 werd het laatste kleinrondstempel verstrekt, zonder karakters. Dit laatste stempel
heeft een dikkere buitencirkel.
Het grootrondstempel werd op 22 februari 1897 in gebruik genomen.

IJZENDIJKE
Provincie Zeeland
KRPK 0133A
1881-04-01

Type I

Het postkantoor IJZENDIJKE ontving het kleinrondstempel met 18-uur karakters op 1 april 1881.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 20 juni 1881.
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KRPK 0133B
1894-01-08

Type II

Het tweede en daarmee laatste kleinrondstempel werd verstrekt op 8 januari 1894, zonder karakters.
Dit stempel heeft een iets dikkere buitencirkel.
Het grootrondstempel werd op 30 september 1898 in gebruik genomen.

JOURE
Provincie Friesland
KRPK 134
1885-05-09

Op 9 mei 1885 werd een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.
Het tweeletterstempel bleef lang in gebruik, zonder 18-uur karakters.

Het laatste kleinrondstempel werd verstrekt op 28 april 1891, zonder karakters.
Het grootrondstempel werd, met nieuwe karakters, verzonden op 15 augustus 1896.
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KAATSHEUVEL
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0135A
1885-12-22

Type I

Op 22 december 1885 werd een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt. De afdruk in
het stempelboek is zeer slecht.
Een afdruk is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 28 februari 1886.
KRPK 0135B
1894-01-08

Type II

Het laatste kleinrondstempel werd verstrekt op 8 januari 1894, zonder karakters.
Dit stempel heeft een iets dikkere buitencirkel.
Het grootrondstempel is toegezonden op 23 juni 1902.

KAMPEN
Provincie Overijssel
KRPK 0136A
1877-08-01

Type I

Op 1 augustus 1877 is een nieuw kleinrond dagtekeningstempel verstrekt, gevolgd door een stempel
zonder karakters op 23 maart 1878. Van het stempel van 1878 is een afdruk aangebracht in het
stempelboek van De Munt met de datum 24 april 1878.
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Een stempel met karakters werd verstrekt op 13 januari 1879 gevolgd door een stempel op 4 juni 1880.

Een week later, op 12 juni 1880 werd een stempel verstrekt, met karakters.
Op 27 april 1881 werd wederom een stempel met karakters toegezonden.

Een stempel met karakters werd verstrekt op 28 februari 1883, gevolgd door een stempel met karakters
op 25 april 1884. Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 4 oktober 1884.

Drie stempels zonder karakters werden verstrekt op 25 november 1884, 24 maart 1885 en 21 april 1887.
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Op 13 april 1889 werd een stempel toegezonden zonder karakters en een stempel met karakters op 23
mei 1889.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 28 april 1891 gevolgd door twee stempels met karakters
op 1 april 1893.
KRPK 0136B
1894-05-29

Type II

Op 29 mei 1894 werden drie stempels zonder karakters toegezonden.
Deze stempels hebben een dikkere buitencirkel.
De eerste twee grootrondstempels werden verstrekt in april 1900.

KATWIJK AAN ZEE
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0137
1893-04-01

Ter vervanging van de kleinrondstempels met de benaming KATWIJK A/Z (zie aldaar) werden 2
stempels verstrekt met de benaming KATWIJK AAN ZEE. Een afdruk van het stempel is aangebracht in
het stempelboek van De Munt met de datum 2 januari 1893.
Het grootrondstempel werd op 25 maart 1905 in gebruik genomen.
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KATWIJK A/Z.
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0138
1880-01-30

Op 30 januari 1880 werd een kleinrondstempel met 18-uur karakters toegezonden met de benaming
KATWIJK A/Z. aan het postkantoor KATWIJK AAN ZEE.
Het stempel werd in april 1893 vervangen door twee nieuwe stempels met de benaming KATWIJK AAN
ZEE (zie aldaar).

KLUNDERT
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0139
1882-08-26

Een kleinrond dagtekeningstempel werd, met karakters, op 26 augustus 1882 verstrekt.

Een nieuw stempel werd, met karakters, toegezonden op 2 december 1887.
Het grootrondstempel werd op 2 januari 1896 in gebruik genomen.
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