HOOGEZAND
Provincie Groningen
HOOGEZAND
TLPK 0075
1867-09-12

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 12 september 1867. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het
stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de datum 24 OCT 67 12M-8A. In het stempelboek van De Munt
is een afdruk van het stempel met de datum 7 JUN 67 12M-4A aangebracht.

Ter vervanging van het beschadigde exemplaar werden een nieuw karakter 8A-12M en een nieuw cijfer
7 verstrekt op 14 november 1870.

Een tweeletterstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 15 augustus 1873.
Een nieuw tweeletterstempel, eveneens zonder karakters, werd verstrekt op 14 oktober 1874.

Het laatste tweeletterstempel werd, zonder karakters, toegezonden op 28 maart 1878.
Een dagtekeningstempel, met de 18-uur karakters, werd verstrekt op 9 maart 1880.
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HOORN
Provincie Noord-Holland
HOORN
TLPK 0076
1867-07-26

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 26 juli 1867. Een afdruk van het stempel met de karakters 25 OCT 67
4A-8A is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855.
Het tweede tweeletterstempel werd op 19 februari 1869 toegezonden. Van dit stempel is een afdruk
aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 30 MRT 70 8A-12M.

Een tweeletterstempel, zonder karakters, volgde op 13 februari 1871 als laatste tweeletterstempel.
Het dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 10 december 1878.

HULST
Provincie Zeeland
HULST
TLPK 0077
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 is opgenomen in het
stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de karakters 22 JUL 67 12M-4A. In het stempelboek van De
Munt is een afdruk aangebracht met de datum 25 MRT 67 12M-8M.
Het tweede tweeletterstempel werd verstrekt op 9 februari 1877, zonder karakters.
Op 7 februari 1883 werd het dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.
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JOURE
Provincie Friesland
JOURE
TLPK 0078
1874-04-20

Het tweeletterstempel voor Joure werd verstrekt op 20 april 1874, samen met nummerstempel 165 en
het franco takjestempel. Een afdruk van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek van De
Munt met de datum 3 FEB 74 8M-12M.
Op 9 mei 1885 werd een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.

KAATSHEUVEL
Provincie Noord-Brabant
KAATSHEUVEL
TLPK 0079
1875-04-01

Op 1 april 1875 werd, samen met het nummerstempel 170, een tweeletterstempel verstrekt aan het
postkantoor Kaatsheuvel. Verder een franco takjestempel en een lakcachet.
Op 22 december 1885 werd een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.
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KAMPEN
Provincie Overijssel
KAMPEN
TLPK 0080
1867-07-15

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 15 juli 1867. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de datum 12 APR 67 4A-8A.
Op 6 februari 1869 werd een nieuw tweeletterstempel, met karakters, verstrekt.

Op 30 juli 1873 werd een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, verstrekt.
Een nieuw stempel, zonder karakters, volgde op 7 december 1875.
Op 1 augustus 1877 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, toegezonden.

KLUNDERT
Provincie Noord-Brabant
KLUNDERT
TLPK 0081
1877-06-01

Op 1 juni 1877 werd het tweeletterstempel, samen met het nummerstempel 178 aan het postkantoor
Klundert verstrekt. Een afdruk van het tweeletterstempel werd opgenomen in het stempelboek van De
Munt met de datum 10 JAN 77 12M-8M.
Een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 26 augustus 1882.
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KOEVORDEN
Provincie Drenthe
KOEVORDEN
TLPK 0082
1867-12-17

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 17 december 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 komt
een afdruk voor met de karakters 31 AUG 67 8A-12M.

Op 5 maart 1877 werd het tweede tweeletterstempel, met karakters, verstrekt. In het stempelboek van
De Munt is een afdruk van dit stempel aangebracht met de datum 15 APR 77 8M-12M.
Op 26 augustus 1882 werd het dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, toegezonden.

LEERDAM
Provincie Zuid-Holland
LEERDAM
TLPK 0083
1868-04-20

Op 20 april 1868 werd het tweeletterstempel (buiten aanvraag), met gewone karakters, verstrekt. Een
afdruk van dit stempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 2 JAN 68 12M-8M.

Op 16 januari 1873 volgde een tweede tweeletterstempel, zonder karakters.
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Ten behoeve van het stempelen van massadrukwerk (voorafstempeling) werd het tweeletterstempel behouden en ontving het postkantoor uurkarakters met kleine letters. Dit is niet aangegeven in het stempelboek. De voorafstempeling vond plaats vanaf 1880 tot en met 1899.
LEERDAM (voorafstempeling)
Volgens Vellinga (De poststempels van Nederland 1676-1915) hebben de kantoren Leerdam en Rhenen
nog lang na de afschaffing van de nummerstempels op 15 juni 1893, de tweeletter karakters doorgebruikt. In Leerdam nog tot in het jaar 1899. Vellinga geeft geen reden aan voor dit doorgebruik. Wel
wordt een antwoord gegeven in het ‘Vademecum voor de verzamelaar van voorafstempelingen’ door
J.A.G.M. van Roosmalen. In Leerdam werd sinds 1894 het tweeletterstempel gebruikt voor voorafstempeling. Korteweg meldde in 1932 in de Philatelist dit stempel als voorafstempeling.
Van de heer H. Geurts werd nog een aanvulling ontvangen. Volgens de eeuwigdurende kalender is de
datum in het stempel, 11 september 1897, een zaterdag. In Leerdam verscheen sinds 1889 bij Uitgeverij
B.J. ter Haar het periodiek ‘De Linge’. Dit was een nieuws- en advertentieblad voor Leerdam en omstreken. Het blad verscheen aanvankelijk alleen op zaterdag, later twee maal per week, op woensdag en
zaterdag (met dank aan de heer Herman Geurts).

Tweeletter uurkarakters

Een nieuw dagtekeningstempel, voor de 18-uur karakters, werd verstrekt op 9 maart 1880.

LEEUWARDEN
Provincie Friesland
LEEUWARDEN
TLPK 0084
1867-01-10

Met de verstrekkingsdatum 10 januari 1867 zijn twee getekende afbeeldingen van het tweeletterstempel
in het stempelboek opgenomen. Blom, Documentatie Postinrichtingen, noemt 13 januari 1867 als eerste
datum. In het stempel is de datum 14 januari 1867 opgenomen. Ook in het stempelboek aangelegd vanaf 1855 zijn de twee afdrukken opgenomen, een met de datum 14 JAN 67 12M-8M en de andere zonder
karakters. De datum van uitreiking is 10 januari 1867.
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Op 2 maart 1868 is een nieuw tweeletterstempel, met karakters, verstrekt. Een afdruk van dit laatste
stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 21 JUN 68 12M-8M.

Op 31 oktober 1870 werd een nieuw tweeletterstempel, met karakters verstrekt.
Zonder karakters werd op 11 december 1871 een nieuw stempel verstrekt.

Op 14 januari 1873 werd een nieuw stempel toegezonden, zonder karakters.
Een stempel, eveneens zonder karakters, werd verzonden op 13 juni 1873.
Met karakters werd een stempel verstrekt op 13 januari 1874.

Op 16 januari 1875 werd een stempel zonder karakters toegezonden.
Weer een stempel, nu met karakters, volgde op 22 maart 1875.
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Het derde tweeletterstempel in 1875 werd toegezonden op 27 september 1875, inclusief karakters.
Op 1 april 1876 werd een nieuw tweeletterstempel verstrekt, zonder karakters.

Met karakters werd een stempel toegezonden op 11 oktober 1876.
Op 7 mei 1877 werd een nieuw dagtekeningstempel, met de 18-uur karakters, verstrekt.

LEIDEN
Provincie Zuid-Holland
LEIDEN
TLPK 0085
1866-12-03

Met de verstrekkingsdatum 3 december 1866 zijn twee getekende afbeeldingen van tweeletterstempels
opgenomen in het stempelboek. De data in de stempels zijn 3 MRT 66 en 25 SEP 66. De twee bovengenoemde stempels zijn afgedrukt in het stempelboek aangelegd vanaf 1855 met dezelfde data 3 MRT
66 8A-12M en 25 SEP 12M-4A.
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Twee tweeletterstempels, met karakters, werden verstrekt op 27 februari 1871. In het stempelboek van
De Munt is een afdruk van dit stempel opgenomen met de datum 2 JAN 71 12M-8M.

Op 15 januari 1874 werden twee nieuwe stempels, zonder karakters, verstrekt.
Nogmaals twee nieuwe stempels, zonder karakters, werden op 29 juli 1875 toegezonden.
Twee nieuwe dagtekeningstempels, met 18-uur karakters, werden verstrekt op 31 juli 1877.

LOENEN
Provincie Utrecht
LOENEN
TLPK 0086
1867-08-28

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 28 augustus 1867. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het
stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de karakters 19 SEP 67 12M-4A.
Een nieuw tweeletterstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 24 april 1871.
Op 28 november 1877 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.
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MAARSSEN
Provincie Utrecht
MAARSSEN
TLPK 0087
1870-05-21

Het tweeletterstempel, met karakters, werd verstrekt op 21 mei 1870.
Een nieuw stempel, met karakters, werd verstrekt op 31 oktober 1874.
Op 5 april 1877 werd een tweeletterstempel, zonder karakters, verstrekt.
Met 18-uur karakters werd een dagtekeningstempel verstrekt op 5 november 1879.

MAASSLUIS
Provincie Zuid-Holland
MAASSLUIS
TLPK 0088
1867-09-12

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 12 september 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is
een afdruk van het stempel aangebracht met de datum 18 MEI 67 8A-12M. Een afdruk van dit stempel
is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 14 JUL 67 12M-8M.
Een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 9 mei 1877.
Op 22 augustus 1881 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.
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MAASTRICHT
Provincie Limburg
MAASTRICHT
TLPK 0089
1867-07-04

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 4 juli 1867. Verder is een getekende afbeelding van het franco takjestempel aangebracht. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf
1855. De gebruikte karakters zijn 30 JAN 67 12M-8A.
Een nieuw tweeletterstempel, met karakters, werd verstrekt op 21 oktober 1868.

Een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 19 januari 1870.
Op 21 december 1871 werd een stempel, met karakters, verstrekt.

Op 31 december 1873 werd een nieuw stempel, zonder karakters, verstrekt.
De laatste twee stempels, waarvan één met karakters, werden verstrekt op 11 oktober 1876.
Op 13 januari 1879 werd een dagtekeningstempel verstrekt, zonder karakters, voor de 18-uur karakters.
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MAKKUM
Provincie Friesland
MAKKUM
TLPK 0090
1874-03-31

Op 31 maart 1874 werd het tweeletterstempel, samen met nummerstempel 164 en een franco takjestempel verstrekt aan het postkantoor Makkum. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het
tweeletterstempel opgenomen met de datum 2 JAN 74 12M-8M.
De buitencirkel van het stempel is opvallend dik.
Een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd gezonden op 20 november 1882.

MEDEMBLIK
Provincie Noord-Holland
MEDEMBLIK
TLPK 0091
1867-09-24

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 24 september 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een
afdruk opgenomen met de karakters 23 OCT 67 8M-12M. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in
het stempelboek van De Munt met de datum 16 AUG 67 12M-4A.
Op 26 augustus 1880 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.
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MEPPEL
Provincie Drenthe
MEPPEL
TLPK 0092
1869-06-19

Het tweeletterstempel werd verstrekt op 19 juni 1869.
Een stempel met karakters werd verstrekt op 29 februari 1872.

Op 29 januari 1875 volgde nog een stempel, zonder karakters.
Twee nieuwe dagtekeningstempels, met 18-uur karakters, werden verstrekt op 1 februari 1881.

MIDDELBURG
Provincie Zeeland
MIDDELBURG
TLPK 0093
1867-07-15

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 15 juli 1867.
Een afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de karakters
25 JUL 67 12M-4A. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de
datum 12 JUN 67 12M-8M.
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Op 13 november 1868 werd een nieuw stempel verstrekt, zonder karakters, ‘ter vervanging van het defecte stempel (missive 13 november 1868, nummer 590/A)’.
Een dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 27 december 1869, alsmede een franco
takjestempel.

Op 29 mei 1872 werd een stempel, met karakters, verstrekt.

Op 4 maart 1874 volgden twee nieuwe stempels, waarvan één met karakters.
Een stempel, zonder karakters, werd op 29 juli 1875 toegezonden.

Twee stempels, zonder karakters, werden verstrekt op 29 januari 1876.
Op 25 november 1877 werd een dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters verzonden.
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MIJDRECHT
Provincie Utrecht
MIJDRECHT
TLPK 0094
1878-02-01

Op 1 februari 1878 werd een tweeletterstempel aan het postkantoor Mijdrecht verstrekt, samen met het
nummerstempel 183. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het tweeletterstempel opgenomen met de datum 10 JAN 77 12M-8M.
Een nieuw stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 7 februari 1883.

MONNIKENDAM
Provincie Noord-Holland
MONNIKENDAM
TLPK 0095
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 voor met de karakters 28 JUL 68 8A-12M. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 25 MRT 68 12M-4A.
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Op 7 september 1870 werd een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, verstrekt.
Een nieuw stempel, eveneens zonder karakters, werd verstrekt op 28 februari 1873.
Het dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 12 februari 1884.

NAARDEN
Provincie Noord-Holland
NAARDEN
TLPK 0096
1867-05-06

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 6 mei 1867. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. De datum is 1 MEI 67 8A-12M. In het stempelboek van De Munt is een
afdruk aangebracht met de datum 18 SEP 70 4A-8A.

Op 8 maart 1869 werd een nieuw dagtekeningstempel uitgereikt.
Een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, werd op 11 september 1873 werd verstrekt.
Het dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd toegezonden op 29 december 1883.
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NIJKERK
Provincie Gelderland
NIJKERK
TLPK 0097
1867-12-17

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 17 december 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 komt
een afdruk van het stempel voor met de karakters 30 JAN 68 12M-8M. Een afdruk van dit stempel is
aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 23 MRT 68 8M-12M.

Op 23 november 1869 werd een nieuw dagtekeningkarakter 17 verstrekt, ter vervanging van een in het
ongerede geraakt exemplaar.
Een stempel, zonder karakters, werd verstrekt op 17 november 1873.
Op 26 augustus 1882 werd een nieuw stempel, met 18-uur karakters verstrekt.

NIJMEGEN
Provincie Gelderland
NIJMEGEN
TLPK 0098
1867-07-26

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 26 juli 1867. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. De gebruikte karakters zijn 9 JUL 67 12M-4A.
Op 2 maart 1868 volgde een nieuw stempel, met karakters. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in
het stempelboek van De Munt met de datum 11 JAN 68 8A-12M.
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Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 2 februari 1869, met de aantekening: ‘ter vervanging
van eenen defecten stempel, waarvan het stel karakters nog gebruikt kan worden’.

Een nieuw tweeletter dagtekeningstempel werden verstrekt op 21 mei 1870.
Met een stel karakters werd een stempel toegezonden op 10 februari 1873.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 30 april 1873.
Op 15 augustus 1873 volgde weer een tweeletterstempel.

Op 4 maart 1874 werd een tweeletterstempel zonder karakters toegezonden.
Een nieuw stempel werd, zonder karakters, op 1 april 1875 verzonden.
Op 6 november 1875 volgde weer een stempel, zonder karakters.

Een stempel, met een doos karakters, werd toegezonden op 26 augustus 1876.
Op tweede Kerstdag 1876 volgde een nieuw stempel, zonder karakters.
Dit was tevens het laatste tweeletterstempel.
Op 16 maart 1878 werd een dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters verstrekt.
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NOORDWIJK
Provincie Zuid-Holland
NOORDWIJK
TLPK 0099
1867-09-02

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 2 september 1867. Deze getekende afbeelding is aangebracht tussen het getekende takjestempel en het getekende franco halfrondstempel. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een
afdruk aangebracht van het tweeletterstempel met de karakters 10 AUG 67 12M-4A.
Op 14 juni 1877 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.

OISTERWIJK
Provincie Noord-Brabant
OISTERWIJK
TLPK 0100
1869-04-29

Het tweeletterstempel werd verstrekt op 29 april 1869, samen met het nummerstempel 151 en het
franco takjestempel. Dit omdat het hulppostkantoor met ingang van 1 mei 1869 (Circulaire 749) was
bevorderd tot postkantoor. Een afdruk van het tweeletterstempel werd aangebracht in het stempelboek
van De Munt met de datum 14 MRT 69 12M-8M.
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Op 15 augustus 1873 werd door het postkantoor Oisterwijk een nieuw stempel ontvangen zonder karakters. Op 2 december 1884 werd een stempel met 18-uur karakters verstrekt.

OLDENZAAL
Provincie Overijssel
OLDENZAAL
TLPK 0101
1867-07-15

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 15 juli 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk
aangebracht waarbij de uurkarakters niet (meer) leesbaar zijn. De gebruikte karakters waren 26 JUN 67
8A-12M.
Een dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 21 december 1871.

Een nieuw stempel, zonder karakters, werd verstrekt op 18 juni 1873.
Het dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 18 oktober 1879.
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ONDERDENDAM
Provincie Groningen
ONDERDENDAM
TLPK 0102
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 voor met de karakters 1 JAN 68 8A-12M. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 1 JAN 68 12M-8M.

Op 29 april 1869 werd een nieuw tweeletterstempel verstrekt, zonder karakters, ‘ter vervanging van den
vroeger gezonden nieuwen stempel die gebarsten is, doch waarvan de karakters nog bruikbaar zijn'.
Op 29 juni 1874 werd nog een nieuw stempel met karakters verstrekt.
Een dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 16 november 1881.
De 18-uur karakters voor het tweeletterstempel zijn eerder verstrekt.
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OOSTERBEEK
Provincie Gelderland
OOSTERBEEK
TLPK 0103
1877-08-16

Een tweeletterstempel met het nummerstempel 179 werd aan het postkantoor Oosterbeek verstrekt op
16 augustus 1877. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het tweeletterstempel aangebracht met de datum 3 JAN 77 12M-8M.
Een nieuw stempel zonder karakters volgde op 14 november 1878.
De 18-uur karakters voor dit stempel waren afzonderlijk gezonden.

OOSTERHOUT
Provincie Noord-Brabant
OOSTERHOUT
TLPK 0104
1870-01-31

Op 31 januari 1870 werd een nieuw dagtekeningstempel met tweeletter karakters verstrekt. Een afdruk
van dit stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 14 JUL 70 8M-12M.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 1 augustus 1874.
Op 9 december 1879 werd een nieuw stempel verstrekt, zonder karakters.
Met 18-uur karakters werd een stempel verstrekt op 25 januari 1883.
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OSS
Provincie Noord-Brabant
OSS
TLPK 0105
1868-11-12

Een stempel met tweeletter karakters werd verstrekt op 12 november 1868. Een afdruk van het tweeletterstempel OSS is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 10 JAN 69 12M-8M.

Het tweede stempel zonder karakters volgde op 28 augustus 1878.
Op 1 januari 1883 werd de tenaamstelling Oss gewijzigd in Osch.
Een stempel met 18-uur karakters en de naam OSCH werd op 6 december 1883 toegezonden.
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OUD-BEIJERLAND
Provincie Zuid-Holland
OUD-BEIJERLAND
TLPK 0106
1871-08-03

Op 3 augustus 1871 werd een dagtekeningstempel, met tweeletter karakters, verstrekt.
Een nieuw stempel, zonder karakters, werd verstrekt op 6 november 1875.

Op 9 februari 1877 volgde een nieuw dagtekeningstempel, met tweeletter karakters.
Pas op 13 oktober 1888 werd een stempel verstrekt, met 18-uur karakters.

OUDE PEKELA
Provincie Groningen
OUDE PEKELA
TLPK 0107
1878-03-01

Een tweeletterstempel werd verstrekt op 1 maart 1878 aan het postkantoor Oude Pekela, met het nummerstempel 184. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het tweeletterstempel aangebracht
met de datum 11 DEC 77 8M-12M.
Het nieuwe kleinrondstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 2 december 1892.
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OUDENBOSCH
Provincie Noord-Brabant
OUDENBOSCH
TLPK 0108
1871-11-29

Een tweeletterstempel, met karakters, werd verstrekt op 29 november 1871.
Op 11 oktober 1880 werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt, met 18-uur karakters.

OUDEWATER
Provincie Utrecht
OUDEWATER
TLPK 0109
1868-01-18

Op 18 januari 1868 werd een tweeletterstempel (buiten aanvraag) verstrekt. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk aangebracht met de karakters 22 OCT 68 12M-8M. Dezelfde afdruk is,
zeer vet afgedrukt, opgenomen in het nieuwe stempelboek. Een afdruk van dit stempel is verder opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 8 SEP 68 8A-12M.
\

Een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 8 december 1879.
Het dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd toegezonden op 22 oktober 1887.
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PURMEREND
Provincie Noord-Holland
PURMEREND
TLPK 0110
1867-12-17

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 17 december 1867. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het
stempelboek aangelegd vanaf 1855. De gebruikte karakters zijn 3? MRT 67 8A-12M. In het stempelboek
van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 3 MEI 68 8M-12M.
Op 1 februari 1881 werd het dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.

RHENEN
Provincie Utrecht
RHENEN
TLPK 0111
1874-08-01

Het tweeletterstempel voor het postkantoor Rhenen werd op 1 augustus 1874 verstrekt, samen met
nummerstempel 168 en het franco takjestempel. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het
tweeletterstempel opgenomen met de datum 14 JUL 74 12M-8M.
Het duurde tot 29 mei 1894 voordat het postkantoor Rhenen een nieuw stempel ontving, zonder 18uur karakters. De karakters volgden op 26 juli 1894.
RHENEN (voorafstempeling)
Volgens Vellinga (De poststempels van Nederland 1676-1915) hebben de kantoren Leerdam en Rhenen
nog lang na de afschaffing van de nummerstempels op 15 juni 1893, de tweeletter karakters doorgebruikt. In Leerdam nog tot in het jaar 1899.
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RIJSSEN
Provincie Overijssel
RIJSSEN
TLPK 0112
1872-10-12

Op 12 oktober 1872 werd het tweeletterstempel met deze naam, samen met het nummerstempel 161
alsmede een franco takjestempel verstrekt aan het postkantoor Rijssen. In het stempelboek van De
Munt is een afdruk van het tweeletterstempel opgenomen met de datum 14 MEI 72 8A-12M.

Een nieuw stempel met deze naam zonder karakters volgde op 9 februari 1877.
Verder een nieuw stempel RIJSSEN zonder karakters op 2 juli 1879. De letters zijn iets groter dan in
het vorige stempel en raken bijna de buitenste omranding.
De tenaamstelling Rijssen werd op 1 januari 1883 gewijzigd in Rijsen.
Op 20 september 1886 werd het stempel met de nieuwe naam RIJSEN verstrekt.
De 18-uur karakters waren al eerder verstrekt doch werden vanaf nu in gebruik genomen.

97

ROERMOND
Provincie Limburg
ROERMOND
TLPK 0113
1867-07-15

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 15 juli 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk
van het stempel opgenomen met de datum 5 AUG 67 4A-8A.

Op 31 december 1872 werd een nieuw dagtekeningstempel zonder karakters verstrekt.
Verder werd een tweeletterstempel, met karakters, toegezonden op 15 april 1876.
Op 26 juli 1878 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.

ROTTERDAM
Provincie Zuid-Holland
ROTTERDAM
TLPK 0114
1867-03-09

Bij een getekende afbeelding van een tweeletterstempel, verstrekkingsdatum 9 maart 1867, staat de
aantekening: vernieuwd.
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Op 7 mei 1867 werd weer een stempel, met karakters, verstrekt. In de tekening staat alleen de dag 14
vermeld. De afdruk van het stempel komt voor in het stempelboek, aangelegd vanaf 1855. Hierin is
eveneens alleen 14 opgenomen.

Op 11 mei 1867 werd weer een nieuw stempel toegezonden, met karakters. In het stempelboek van
1855 is een afdruk opgenomen met dezelfde verstrekkingsdatum.
In het nieuwe stempelboek is een tekening opgenomen van een stempel, verstrekt op 24 mei 1867. Een
afdruk van dit stempel komt voor in het stempelboek aangelegd in 1855. Hierbij is de verstrekkingsdatum
25 mei 1867 geschreven. Een deel van de afdruk is verwijderd om onbekende reden dan wel afgeplakt.

Op 2 juli 1867 werden drie stempels verstrekt. In het nieuwe stempelboek zijn deze stempels getekend
weergegeven. In het stempelboek van 1855 zijn drie afdrukken aangebracht waarvan twee nauwelijks
herkenbaar. De afdruk van 21 OCT 68 8M-12M is zeer duidelijk. In de twee andere stempels komen
voor: 2 NOV 67 12M-8A en 13 JUN 67 8A-12M.
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De eerste afdrukken van stempels in het nieuwe stempelboek zijn opgenomen met de verstrekkingsdatum 26 augustus 1868 met de aantekening: ‘zonder stellen karakters overeenkomstig de aanvraag’. Op 26 januari 1869 volgde een stempel, zonder karakters.
1869-03-30

(4)

30 maart 1869 (vier stuks zonder karakters ‘zijnde die van de oude stempels nog bruikbaar’).
Op 20 november 1869 werden vijf stuks zonder karakters ‘zijnde die van de oude stempels hierbij te
gebruiken’ toegezonden.
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Vier stempels zonder karakters werden verzonden op 3 oktober 1870.
Op 22 maart 1871 werd het eerste tweeletterstempel verstrekt ten behoeve van gebruik in het stempeltoestel. Daarbij werden de tweeletter karakters meegezonden.

Op 12 september 1871 volgde een nieuw stempel voor het stempeltoestel ‘zonder karakters ter vervanging van een bus die gebarsten is’.
Een stempel werd verzonden op 28 december 1871, zonder karakters.

Twee stempels, zonder karakters, werden op 12 juli 1872 toegezonden.
Op 27 juni 1873 werden drie stempels zonder karakters verstrekt.
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Op 29 december 1873 werd een stempel zonder karakters toegezonden.
Voor het stempeltoestel werd op 2 februari 1874 een stempel zonder karakters toegezonden. Bij de
afdruk is vermeld: met Tap met uurk:.
Op 16 mei 1874 werd een stempel zonder karakters verstrekt.

Eveneens zonder karakters volgde op 3 december 1874 een stempel.
Voor het stempeltoestel werd op 1 juli 1875 een stempel zonder karakters toegezonden.
Vier nieuwe stempels werden op 13 augustus 1875 verstrekt, zonder karakters.

Voor de stempelmachine werd een stempel met karakters toegezonden op 31 augustus 1875.
Op 9 november 1875 werd een stempel zonder karakters verstrekt, maar met tap. Dit stempel was
eveneens bestemd voor de stempelmachine. Verder twee stempels zonder karakters voor de handstempeling.
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Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 7 december 1875.
Op 26 mei 1876 werden twee stempels verstrekt, zonder karakters.

De laatste zes tweeletterstempels, zonder karakters, werden verzonden op 31 juli 1876.
In april en mei 1877 werden de eerste doosjes met 18-uur karakters toegezonden.

ROZENDAAL
Provincie Noord-Brabant
ROZENDAAL
TLPK 0115
1867-12-27

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 27 december 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 komt
een afdruk voor van dit stempel. De karakters zijn 11 MEI 68 8A-12M. Een afdruk van dit stempel is
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 11 JUN 68 12M-8M.

Op 31 januari 1876 werd het tweede tweeletterstempel verstrekt, zonder karakters.
Een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd op 22 augustus 1881 verstrekt.
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SAPPEMEER
Provincie Groningen
SAPPEMEER
TLPK 0116
1874-11-15

Op 15 november 1874 werd een tweeletterstempel verstrekt aan het postkantoor Sappemeer, samen
met het nummerstempel 169 en het franco takjestempel. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
van het tweeletterstempel aangebracht met de datum 9 MEI 74 8A-12M.
Op 8 december 1879 volgde een nieuw stempel zonder karakters. De 18-uur karakters werden tegelijkertijd toegezonden en met het stempel in gebruik genomen.

SAS VAN GEND
Provincie Zeeland
SAS VAN GEND
TLPK 0117
1868-01-18

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 18 januari 1868 en de datum 28 JUL 68 8M-12M. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. De gebruikte karakters zijn 28 JUL 68 8M-12M. Dit
stempel is ook in het nieuwe stempelboek afgedrukt. In het stempelboek van De Munt is eveneens een
afdruk van dit stempel opgenomen, nu met de datum 6 MRT 68 12M-4A.
Op 8 april 1878 werd een nieuw dagtekeningstempel, met de tenaamstelling SAS VAN GENT, verstrekt voor de 18-uur karakters. De wijziging van de benaming was in circulaire 1048 bekendgemaakt.
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SCHAGEN
Provincie Noord-Holland
SCHAGEN
TLPK 0118
1867-12-17

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 17 december 1867. In de tekening is de onmogelijke datum 31 SEP 67
verwerkt. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk van het stempel aangebracht met de
karakters 31 SEP 67 8A-12M. Deze datum is in de tekening overgenomen. Een afdruk van dit stempel is
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 12 JUN 67 8A-12M.
Op 17 mei 1879 werd een dagtekeningstempel, voor de 18-uur karakters verstrekt.

SCHEVENINGEN
Provincie Zuid-Holland
SCHEVENINGEN
TLPK 0119
1869-06-15

Het tweeletterstempel werd verstrekt op 15 juni 1869 (afdruk 11 JUN 69) samen met het nummerstempel 152. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 7 SEP 69 4A-8A.
Het tweede tweeletterstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 11 december 1871.

Een nieuw stempel zonder karakters werd op 23 juni 1873 toegezonden.
Nog een stempel zonder karakters volgde op 30 juli 1873.
Het laatste tweeletterstempel, met tweeletter karakters, werd op 1 juni 1874 verstrekt.
Een stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 5 juli 1880.
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SCHIEDAM
Provincie Zuid-Holland
SCHIEDAM
TLPK 0120
1867-07-26

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 26 juli 1867. Een afdruk van het stempel komt voor in het stempelboek
aangelegd vanaf 1855. De gebruikte karakters zijn 10 JUL 67 8M-12M. In het stempelboek van De Munt
is een afdruk van dit stempel aangebracht met de datum 12 SEP 67 8M-12M.

Twee karakters: 24 en 26, werden verstrekt op 17 maart 1869 ‘ter vervanging van verlorene’. Op 7 april
1871 werd een karakter 7 verstrekt, ‘ter vervanging van een verloren’.
Op 5 oktober 1878 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt, alsmede een
nummerstempel.

SCHOONHOVEN
Provincie Zuid-Holland
SCHOONHOVEN
TLPK 0121
1868-01-18

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 18 januari 1868 en met de datum 16 APR 68 4A-8A. Een afdruk van het stempel is
aangebracht in het stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de karakters 16 APR 68 4A-8A. Deze afdruk
is ook opgenomen in het nieuwe stempelboek. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van dit
stempel opgenomen met de datum 24 DEC 68 8M-12M.
Op 25 oktober 1877 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.
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SITTARD
Provincie Limburg
SITTARD
TLPK 0122
1868-01-18

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 18 januari 1868, met de datum 20 MEI 68 8A-12M. In het stempelboek aangelegd
vanaf 1855 is een afdruk van dit stempel aangebracht met de karakters 20 MEI 68 8A-12M. Dezelfde
afdruk is opgenomen in het nieuwe stempelboek. Een afdruk van dit stempel is eveneens opgenomen
in het stempelboek van De Munt met de datum 17 OCT 69 4A-8A.

Ter vervanging van een verloren gegaan karakter, werd op 22 juli 1872 een nieuw karakter 8A-12M verstrekt. Op 31 januari 1876 werd een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, toegezonden.
Een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 5 januari 1880.

SLIEDRECHT
Provincie Zuid-Holland
SLIEDRECHT
TLPK 0123
1872-09-27

Het tweeletterstempel voor Sliedrecht werd verstrekt op 27 september 1872, samen met het nummerstempel 160 en een franco takjestempel. Een afdruk van het tweeletterstempel is opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 12 OCT 72 8M-12M.
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Op 18 oktober 1873 werd een nieuw stempel zonder karakters verstrekt.
Een nieuw stempel zonder karakters werd op 16 januari 1874 toegezonden.
Weer werd een nieuw stempel verstrekt op 17 mei 1879.
De enige dagen eerder toegezonden 18-uur karakters werden in dit stempel gebruikt.

SLUIS
Provincie Zeeland
SLUIS
TLPK 0124
1867-12-17

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 17 december 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een
afdruk van het stempel opgenomen met de karakters 1 JAN 68 12M-4A. Een afdruk van dit stempel is
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 22 NOV 67 12M-8M.

Op 16 januari 1875 werd een nieuw tweeletterstempel, met karakters, verstrekt.
Een dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 11 december 1880.
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SNEEK
Provincie Friesland
SNEEK
TLPK 0125
1867-04-09

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 17 december 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een
afdruk aangebracht met de datum 30 JUN 67 12M-4A. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
opgenomen met de datum 3 FEB 67 8M-12M.

Op 15 december 1869 werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt. Bij de afbeelding staat de volgende aantekening: ‘Hierbij de karakters van den ouden stempel te gebruiken welke laatste evenwel, na te
zijn opgeschoont hierbij teruggaat. Met de karakters van de ouden stempel, een nieuw uurkarakter 12M8M en een karakter 70.’
Op 3 juli 1875 werd een stempel, zonder karakters, verstrekt.
Een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 19 mei 1883.
De datum in Blom, Documentatie Postinrichtingen, van 19 maart 1883, is niet juist.
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STADSKANAAL
Provincie Groningen
STADSKANAAL
TLPK 0126
1876-10-01

Op 1 oktober 1876 werd het tweeletterstempel voor het postkantoor Stadskanaal, samen met het nummerstempel 175, verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het tweeletterstempel
opgenomen met de datum 9 FEB 76 8A-12M.
Een dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 2 februari 1883.

STEENBERGEN
Provincie Noord-Brabant
STEENBERGEN
TLPK 0127
1868-01-18

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 18 januari 1868. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de karakters 8 FEB 68 8M-12M. Deze afdruk is ook aangebracht in het nieuwe
stempelboek. Opvallend is, dat de maand FEB in beide stempels slecht is afgedrukt. In het stempelboek
van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 7 JUL 69 4A-8A.
Op 28 augustus 1878 werd een nieuw dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters verstrekt.
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STEENWIJK
Provincie Overijssel
STEENWIJK
TLPK 0128
1868-01-18

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 18 januari 1868. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk van het
stempel opgenomen met de karakters 16 JAN 68 12M-8M. Dit is de laatste afdruk in dit stempelboek.
Deze afdruk is in het nieuwe stempelboek eveneens opgenomen met dezelfde karakters. In de afdrukken vallen de slechte afdrukken van het jaartal op. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
opgenomen met de datum 20 OCT 68 8A-12M. Ook hier is de afdruk van het jaartal slecht overgekomen.

Op 31 oktober 1870 werd een nieuw stempel, zonder karakters, verstrekt. Daarbij is de aantekening
vermeld: ‘Op verzoek nader gezonden een stel karakters den 7 november 1870’.
Op 17 november 1873 werd een stempel, zonder karakters, toegezonden.
Een dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 8 augustus 1879, voor de 18-uur karakters.

TER NEUZEN
Provincie Zeeland
TER NEUZEN
TLPK 0129
1871-04-24

Op 24 april 1871 werd een tweeletterstempel, met karakters, verstrekt.
Een nieuw stempel werd verstrekt op 4 mei 1874. De twee deelwoorden TER en NEUZEN zijn in de
stempels opgenomen zonder duidelijke spatie.
Op 2 september 1882 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt. Tussen de
deelwoorden TER en NEUZEN is een duidelijke spatie aangebracht.
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TERBORGH
Provincie Gelderland
TERBORGH
TLPK 0130
1868-03-24

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 24 maart 1868. Een afdruk van dit stempel is in het stempelboek van De Munt opgenomen met de datum 7 JUN 68 12M-4A.
Op 11 oktober 1876 werd een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, verstrekt.
Een dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 17 mei 1879 voor de 18-uur karakters.

TEXEL
Provincie Noord-Holland
TEXEL
TLPK 0131
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 aangebracht met de datum 12 JUN 67 8A-12M. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 4 FEB 67 8M-12M.
Op 15 oktober 1870 werd een nieuw dagtekeningstempel, met karakters, verstrekt.
Een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 16 maart 1878, voor de 18-uur karakters.
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THOLEN
Provincie Zeeland
THOLEN
TLPK 0132
1867-09-12

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 12 september 1867. Als (onmogelijke) datum is 31 SEP 67 vermeld. In
het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk van het stempel aangebracht met de datum 31
SEP 67 4A-8A. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 8 APR 68 4A-8A.

Ter vervanging van een dat verloren is werd een uurkarakter 8A-12M verstrekt op 2 januari 1869.
Op 12 februari 1884 werd een dagtekeningstempel verstrekt, met 18-uur karakters.

TIEL
Provincie Gelderland
TIEL
TLPK 0133
1867-09-24

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 24 september 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een
stempelafdruk aangebracht met de karakters 20 JUN 67 8A-12M. Een afdruk van dit stempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 4 FEB 67 8M-12M.
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Op 22 juli 1868 werd een karakter 29 verstrekt voor een ‘dat verloren is geraakt’. Op 28 december
1870 werden twee karakters, 21 en 22 verstrekt, ‘ter vervanging van defecte’.

Een stempel met karakters werd op 3 maart 1876 toegezonden.
Zonder karakters werd op 15 januari 1878 een dagtekeningstempel verstrekt voor de 18-uur karakters.

TILBURG
Provincie Noord-Brabant
TILBURG
TLPK 0134
1867-07-15

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 15 juli 1867. Een slechte afdruk van het eerste stempel is opgenomen
in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. De gebruikte karakters zijn 14 FEB 67 8M-12M.

Een nieuw stempel, met karakters, werd verstrekt op 9 augustus 1867. Het tweede stempel in het
stempelboek van 1855 is veel duidelijker afgedrukt en de gebruikte karakters zijn 4 AUG 67 8A-12M. In
het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 14 JUL 67 8M-12M.
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Ter vervanging ‘van beschadigden’ werden op 16 november 1870 twee nieuwe uurkarakters verstrekt:
12M-4A en 8A-12M. Op 30 juni 1873 werd een dagtekeningstempel, zonder karakters, toegezonden.

Een stempel, zonder karakters, werd verstrekt op 31 oktober 1874.
Zonder karakters werd een stempel op 29 augustus 1877 toegezonden.

Op 3 oktober 1877 volgde nog een dagtekeningstempel, zonder karakters.
Een dagtekeningstempel, zonder karakters, werd op 7 april 1880 verstrekt voor de 18-uur karakters.

UTRECHT
Provincie Utrecht
UTRECHT
TLPK 0135
1866-10-13

Een tweeletterstempel, met karakters, werd verstrekt op 13 oktober 1866. De afdruk van dit stempel is
getekend weergegeven in het nieuwe stempelboek. De afdruk van dit stempel komt voor in het stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de karakters 31 OCT 66 8A-12M. De datumkarakters zijn nauwelijks
leesbaar.
115

Een nieuw stempel, met karakters, werd verstrekt op 29 maart 1867 en is eveneens getekend weergegeven. Ook van dit stempel is een afdruk opgenomen in het stempelboek van 1855, met de karakters 31
MRT 67 4A-8A. De datumkarakters zijn nauwelijks leesbaar maar aan de hand van de tekening te ontcijferen. Twee afgedrukte tweeletterstempels zijn in het stempelboek opgenomen met de verstrekkingsdatum 4 december 1868. Op 5 oktober 1870 werden drie tweeletterstempels, waarvan één met karakters,
naar het postkantoor gezonden.

Voor het stempeltoestel werd op 22 maart 1871 een tweeletterstempel, met karakters, verstrekt.
Op 29 november 1871 volgde een nieuw stempel, zonder karakters.
Een stempel, zonder karakters, werd toegezonden op 14 oktober 1872.

Op 22 februari 1873 werden drie stuks tweeletterstempels zonder karakters toegezonden.
Voor het stempeltoestel werd 15 augustus 1873 een tweeletterstempel verstrekt, zonder karakters.
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Nog een stempel voor het stempeltoestel volgde op 31 augustus 1875, eveneens zonder karakters.
Op 16 november 1875 werden twee stempels, zonder karakters, toegezonden als handstempels.
Drie dagtekeningstempels werden verstrekt op 9 februari 1877, waarvan één met 18-uur karakters en
één stempel voor het toestel.

VAALS
Provincie Limburg
VAALS
TLPK 0136
1867-03-29

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 29 maart 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk van dit stempel opgenomen met de datum 29 MRT 67 12M-8M. In het stempelboek van De Munt is
een afdruk aangebracht met de datum 7 APR 68 4A-8A.
Het dagtekeningstempel voor de 18-uur karakters werd verstrekt op 7 september 1883.

VEENDAM
Provincie Groningen
VEENDAM
TLPK 0137
1868-07-01

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 1 juli 1868. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum
13 JUL 68 12M-8M. Op 11 januari 1871 werd een nieuw dagtekeningstempel, met karakters, verstrekt.
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Een stempel, zonder karakters, volgde op 9 november 1871.
Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 16 maart 1878.
Op 16 november 1881 werd een dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.

VEENENDAAL
Provincie Gelderland
VEENENDAAL
TLPK 0138
1870-12-31

Het tweeletterstempel, met karakters, werd toegezonden op 31 december 1870.
Op 29 november 1884 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.

VEGHEL
Provincie Noord-Brabant
VEGHEL
TLPK 0139
1868-07-01

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 1 juli 1868. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt
met de datum 1 JAN 68 12M-8M.
Op 28 januari 1873 werd een nieuw dagtekeningstempel, met tweeletter karakters verstrekt.
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Een stempel, zonder karakters, volgde op 30 juni 1873.
Op 7 december 1875 werd een nieuw tweeletter dagtekeningstempel verstrekt.
Een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 16 november 1881.

VELP
Provincie Gelderland
VELP
TLPK 0140
1867-07-26

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 26 juli 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk
aangebracht met de datum 14 MRT 67 8A-12M. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van dit
stempel aangebracht met de datum 23 NOV 67 8M-12M.

Een dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 29 juli 1875.
Op 10 december 1878 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.
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VENLO
Provincie Limburg
VENLO
TLPK 0141
1867-07-26

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 26 juli 1867. De datum in Blom, Documentatie Postinrichtingen, 21 juli
1867, is niet juist. Een afdruk is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de karakters
12 SEP 67 12M-4A. Een afdruk van het stempel is eveneens opgenomen in het stempelboek van De
Munt, nu met de datum 2 APR 67 12M-8M.

Op 25 januari 1870 werd een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, verstrekt.
Dit stempel werd gevolgd door een tweeletterstempel op 11 januari 1871.
Op 15 januari 1874 een stempel toegezonden met karakters.
Door een vouw in de bladzijde is de afdruk van het stempel verminkt.

Op 18 januari 1876 werd een stempel verstrekt zonder karakters.
Het laatste tweeletterstempel werd op 3 maart 1876, met karakters, toegezonden.
Op 10 januari 1882 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.
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VIANEN
Provincie Zuid-Holland
VIANEN
TLPK 0142
1868-07-01

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 1 juli 1868. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van dit stempel aangebracht
met de datum 25 JUN 68 12M-8M.

Een nieuw tweeletter dagtekeningstempel werd, zonder karakters, op 6 maart 1877 verstrekt.
Op 31 december 1885 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters toegezonden.

VLAARDINGEN
Provincie Zuid-Holland
VLAARDINGEN
TLPK 0143
1869-01-14

Een afdruk van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 14
januari 1869. Daarbij is de aantekening in de binnencirkel aangebracht: ‘Er moet een stel karakters bij’.
Om het stempel heen is de tekst aangebracht: ‘Zonder karakters, die van den ouden stempel zijn nog
bruikbaar. Alleen een karakter 69 bijgevoegd'.
Op 26 januari 1869 werd weer een afdruk van het stempel aangebracht (datum in stempel: 25 JAN 69
8A-12M), met de aantekening: ‘De vorenstaande, met 1 stel karakters'. In het stempelboek van De
Munt komt één afdruk voor van dit of een van de volgende stempels, zonder karakters.
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Op 15 september 1871 werd een nieuw dagtekeningstempel, met karakters, verstrekt.
Een stempel, zonder karakters, werd verstrekt op 28 augustus 1874.

Het laatste tweeletterstempel waarbij de letters iets dichter op elkaar staan en zonder karakters, werd
verstrekt op 31 juli 1877. Op 26 november 1880 werd een stempel, met 18-uur karakters, verstrekt.
De letters in het stempel staan net als in het laatste tweeletterstempel, iets dichter op elkaar.

VLISSINGEN
Provincie Zeeland
VLISSINGEN
TLPK 0144
1867-07-15

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 15 juli 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk
van het stempel opgenomen met de datum 12 MEI 67 4A-8A.

Op 24 maart 1868 werd een nieuw stempel, met karakters, verstrekt. Een afdruk van dit of het voorgaande stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 14 SEP 67 12M-4A.
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Op 11 oktober 1876 werd een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, verstrekt.
Een stempel, zonder karakters, werd verstrekt op 28 november 1877.
Hierbij waren geen 18-uurs karakters gevoegd.

VOORSCHOTEN
Provincie Zuid-Holland
VOORSCHOTEN
TLPK 0145
1872-12-27

Op 27 december 1872 werd aan het postkantoor Voorschoten het tweeletterstempel, samen met nummerstempel 162 en een franco takjestempel verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
van het tweeletterstempel opgenomen met de datum 12 JUN 73 12M-8M. De buitencirkel van dit stempel is opvallend dik.
Een stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 1 november 1882.

WAALWIJK
Provincie Noord-Brabant
WAALWIJK
TLPK 0146
1868-06-22

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 22 juni 1868. Op 15 april 1876 werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt.
Op 25 januari 1883 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, toegezonden.
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WAGENINGEN
Provincie Gelderland
WAGENINGEN
TLPK 0147
1867-09-24

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 24 september 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een
afdruk aangebracht met de karakters 10 SEP 67 12M-8M. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in
het stempelboek van De Munt met de datum 17 NOV 67 8M-12M.

Op 16 november 1872 werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt, met karakters.
Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 13 augustus 1875.
Op 3 maart 1876 werden twee stempels verstrekt, één met en één zonder karakters.
Met 18-uur karakters werd op 16 augustus 1879 een dagtekeningstempel toegezonden.

WEERT
Provincie Limburg
WEERT
TLPK 0148
1868-04-20

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 20 april 1868. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 25 DEC 68 8M-12M (kerstmis).
Op 13 juni 1873 werd een nieuw dagtekeningstempel met karakters verstrekt.
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Een tweeletterstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 15 december 1877.
Op 19 mei 1883 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.

WEESP
Provincie Noord-Holland
WEESP
TLPK 0149
1868-07-01

Een afdruk van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 1 juli 1868. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 8
APR 69 4A-8A.
Een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 28 februari 1883.

WIJHE
Provincie Overijssel
WIJHE
TLPK 0150
1875-07-01

Het tweeletterstempel voor het postkantoor Wijhe werd, samen met nummerstempel 171 en het franco
takjestempel, op 1 juli 1875 verstrekt. Het duurde tot 4 juni 1894 voordat het postkantoor Wijhe een
nieuw stempel ontving, met 18-uur karakters.
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WIJK BIJ DUURSTEDE
Provincie Utrecht
WIJK BIJ DUURSTEDE
TLPK 0151
1868-07-16

Op 16 juli 1868 werd het tweeletterstempel, met karakters, verstrekt. In het stempelboek van De Munt is
een afdruk van dit stempel opgenomen met de datum 23 DEC 68 8M-12M.
Op 11 juli 1882 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.

WILLEMSTAD
Provincie Noord-Brabant
WILLEMSTAD
TLPK 0152
1867-12-17

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 17 december 1867. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het
stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de karakters 1 FEB 68 8A-12M. In het stempelboek van De
Munt is een afdruk van dit stempel opgenomen met de datum 4 FEB 68 8M-12M.
Een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 27 mei 1882.
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WINSCHOTEN
Provincie Groningen
WINSCHOTEN
TLPK 0153
1867-08-09

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 9 augustus 1867. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het
stempelboek aangelegd vanaf 1855 met de karakters 17 AUG 67 12M-8M. In het stempelboek van De
Munt is een afdruk opgenomen met de (onmogelijke) datum 31 APR 67 12M-8M.
Op 31 oktober 1868 werd een nieuw stempel, met karakters, verstrekt.
Een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, bestemd voor de 18-uur karakters werd op 11 januari
1879 toegezonden.

WINTERSWIJK
Provincie Gelderland
WINTERSWIJK
TLPK 0154
1867-05-07

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 7 mei 1867. De ambtenaar heeft zich vergist met de vermelding 8M-12M. Dit moest zijn 8A12M. Verder is verzuimd de dag in te vullen, maar die ontbrak of was niet leesbaar in de afdruk van het
stempel in het stempelboek van 1855. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk aangebracht met de datum . MEI 67 8A-12M.
Een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, werd verstrekt op 2 april 1874.

Op 3 juli 1875 volgde het laatste tweeletterstempel, zonder karakters.
Een nieuw dagtekeningstempel, voor de 18-uur karakters, werd op 31 juli 1877verstrekt.
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WOERDEN
Provincie Utrecht
WOERDEN
TLPK 1055
1867-09-24

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 24 september 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een
afdruk aangebracht met de karakters 18 AUG 67 4A-8A. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 20 FEB 69 8M-12M.
Op 26 augustus 1880 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.

WOLVEGA
Provincie Friesland
WOLVEGA
TLPK 1056
1878-01-01

Een tweeletterstempel, samen met het nummerstempel 181, werd aan het postkantoor Wolvega verstrekt op 1 januari 1878. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het tweeletterstempel
aangebracht met de datum 8 JAN 77 12M-8M, bijna een jaar eerder gedateerd dan de ingebruikname
van het stempel.
Op 31 juli 1883 werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt met 18-uur karakters.
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WORKUM
Provincie Friesland
WORKUM
TLPK 0157
1872-12-27

Op 27 december 1872 werd het tweeletterstempel aan het postkantoor Workum verstrekt, samen met
het nummerstempel 163 en een franco takjestempel. Een afdruk van het tweeletterstempel werd aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 20 FEB 73 8M-12M. De buitencirkel van dit stempel is opvallend dik. Op 29 augustus 1878 volgde het tweede stempel zonder karakters.
WORKUM (voorafstempeling)
Ten behoeve van het stempelen van massadrukwerk (voorafstempeling) werden tweeletter karakters
verstrekt met kleine letters. Dit is niet aangegeven in het stempelboek. De voorafstempeling vond plaats
vanaf 1880 tot en met 1894. Zie tevens bij Leerdam en Rhenen.

Een nieuw dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 21 februari 1882.
De letters in dit stempel staan iets verder uit elkaar dan in het voorgaande stempel.
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WORMERVEER
Provincie Noord-Holland
WORMERVEER
TLPK 0158
1867-08-09

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 9 augustus 1867. In de eerste afdruk van het stempel opgenomen in
het stempelboek aangelegd vanaf 1855 zijn de karakters 8 MEI 67 8A-12M opgenomen. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 24 MRT 67 12M-8M.

Een (opnieuw getekend) stempel met de aantekening vernieuwd, werd, aldus de aantekening, verstrekt
op 13 september 1867. Bij het tweede stempel, opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855,
is de datum van uitreiking 12 september 1867 (in plaats van 13 september 1867). Daarbij staat vermeld:
gerepareerd. Dit stempel heeft de karakters 13 SEP 67 12M-4A.

Op 18 januari 1875 werd een nieuw tweeletterstempel, met karakters, uitgereikt.
Een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters werd op 2 februari 1883 verstrekt.
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WOUDRICHEM
Provincie Noord-Brabant
WOUDRICHEM
TLPK 0159
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 voor met de karakters 10 NOV 68 8A-12M. Een afdruk van dit stempel is opgenomen in het
stempelboek van De Munt met de datum 14 NOV 68 12M-4A.
Op 26 maart 1881 werd een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.

ZAANDAM
Provincie Noord-Holland
ZAANDAM
TLPK 0160
1867-03-09

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 9 maart 1867. De datum in het stempel is 6 MRT 67 8A-12M. In het stempelboek aangelegd
vanaf 1855 is een afdruk aangebracht met dezelfde datum.

131

Een nieuw stempel, met karakters, werd verstrekt op 6 februari 1869. Van dit laatste stempel is een afdruk aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 24 DEC 69 8M-12M.
Op 9 februari 1877 werd een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, verstrekt.
Een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 22 augustus 1881.

ZALTBOMMEL
Provincie Gelderland
ZALT-BOMMEL
TLPK 0161
1870-07-30

Op 30 juli 1870 werd een nieuw stempel verstrekt, zonder karakters, met de naam ZALT-BOMMEL (circulaire 784) met de vermelding: ‘ten gevolge der naamsverandering’.
Op 11 februari 1881 werd een nieuw dagtekeningstempel verstrekt, nu met de 18-uur karakters, met de
benaming ZALTBOMMEL.
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ZEIST
Provincie Utrecht
ZEIST
TLPK 0162
1867-04-09

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 9 april 1867. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk aangebracht met de
datum 31 AUG 67 8M-12M. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum
16 DEC 68 4A-8A.

Op 30 juli 1870 werd een nieuw tweeletterstempel, met karakters, verstrekt.
Een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 9 mei 1881.

ZEVENAAR
Provincie Gelderland
ZEVENAAR
TLPK 0163
1868-01-18

Op 18 januari 1868 werd het tweeletterstempel (buiten aanvraag), met karakters, verstrekt. Een afdruk
van dit stempel met de karakters 13 MRT 68 12M-8M is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. Dezelfde afdruk is aangebracht in het nieuwe stempelboek. In het stempelboek van De Munt is
een afdruk van dit stempel aangebracht met de datum 23 JAN 68 8M-12M.
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Op 1 oktober 1873 werd een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, verstrekt.
Een dagtekeningstempel met een kantoornaamstempel werden verzonden op 11 oktober 1876.
Met 18-uur karakters werd een dagtekeningstempel toegezonden op 16 december 1879.

ZEVENBERGEN
Provincie Noord-Brabant
ZEVENBERGEN
TLPK 0164
1867-12-17

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel (buiten aanvraag) is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 17 december 1867. In het stempel is de onmogelijke datum 31 FEB 67
geschreven. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk van het stempel aangebracht met
de karakters 31 FEB 67 8M-12M (met de onmogelijke datum).
Op 22 februari 1879 werd nog een nieuw dagtekeningstempel, zonder karakters, verstrekt.
Een dagtekeningstempel, voor de 18-uur karakters, werd verstrekt op 31 december 1884.

ZIERIKZEE
Provincie Zeeland
ZIERIKZEE
TLPK 0165
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 is een
(vage) afdruk aangebracht met de karakters 4 MRT 68 4A-8A.
Op 28 januari 1869 is in het stempelboek een afdruk aangebracht van het tweeletterstempel met daarbij
de aantekening: ‘Terug ontvangen als zijnde een franco dagtekening stempel aangevraagd’ (dit laatste
stempel verstrekt op 20 april 1869). In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de
datum 12 JUN 69 12M-8M.
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Op 15 januari 1874 werd een dagtekeningstempel, zonder karakters, verstrekt. Het is niet duidelijk of
dit het stempel is van januari 1869.
Een dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 31 juli 1877.

ZUTPHEN
Provincie Gelderland
ZUTPHEN
TLPK 0166
1867-04-09

Een getekende afbeelding van het tweeletterstempel is opgenomen in het stempelboek met de verstrekkingsdatum 9 april 1867. In de tekening zijn alleen de karakters 8A-12M opgenomen en geen
datum. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek aangelegd vanaf 1855. In de afdruk zijn geen karakters opgenomen. Op 20 mei 1870 is een afdruk van het tweeletterstempel en het
franco takjestempel opgenomen met de aantekening: ‘gerepareerd’.

Een nieuw tweeletterstempel werd, zonder karakters, verstrekt op 21 december 1871.
Met karakters volgde een stempel op 12 juli 1872.
Zonder karakters werden stempels verstrekt op 1 december 1873.
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Een nieuw dagtekeningstempel (zonder karakters) werd op 1 juni 1874 uitgereikt.
Op 1 april 1875 werd een stempel verstrekt, met karakters.

Daarna nog een stempel op 26 augustus 1876, zonder karakters.
Het laatste tweeletterstempel werd met karakters toegezonden op 9 mei 1877.
Op 15 december 1877 werd een nieuw dagtekeningstempel, met 18-uur karakters verstrekt.

ZWARTSLUIS
Provincie Overijssel
ZWARTSLUIS
TLPK 0167
1868-11-25

Op 25 november 1868 werd een tweeletterstempel, met karakters verstrekt.
Een nieuw stempel, met karakters, werd verstrekt op 6 februari 1869.
Op 13 oktober 1882 werden twee nieuwe dagtekeningstempels, met 18-uur karakters, verstrekt.

136

ZWIJNDRECHT
Provincie Zuid-Holland
ZWIJNDRECHT
TLPK 0168
1871-02-27

Het tweeletterstempel voor Zwijndrecht werd verstrekt op 27 februari 1871 samen met nummerstempel 156 en een franco takjestempel.
Op 28 oktober 1875 volgde het tweede tweeletterstempel, zonder karakters.
Het stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 11 januari 1881.

ZWOLLE
Provincie Overijssel
ZWOLLE
TLPK 0169
1867-07-26

Een franco takjestempel werd op 3 maart 1867 naar het postkantoor Zwolle gezonden. In het nieuwe
stempelboek is een getekende afbeelding van dit stempel opgenomen. In het stempelboek aangelegd
vanaf 1855 is een afdruk van het stempel aangebracht met de karakters 2? MEI 67 12M-8M.
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Een nieuw stempel (ook een getekende afdruk), met karakters, werd verstrekt op 1 november 1867. In
het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is een afdruk van het stempel aangebracht met de karakters 30
OCT 67 12M-8M. Op 6 februari 1869 werd een stempel verstrekt, met karakters.

Een tweeletterstempel werden verstrekt op 21 juni 1869, met karakters.
Verder een stempel met karakters op 11 januari 1870.
Op 26 januari 1870 werd een stempel toegezonden. Bij de afdruk is de aantekening gesteld: ‘Met de
karakters van den gebroken stempel’.

Een stempel met karakters werd op 28 december 1871 verzonden. Op 3 juli 1875 werden de laatste
twee tweeletterstempels verstrekt, waarvan een met en een zonder karakters.
Op 31 juli 1877 werden twee nieuwe dagtekeningstempels, waarvan één met 18-uur karakters, verstrekt.

138

Bijpostkantoren
AMSTERDAM
Provincie Noord-Holland
AMSTERDAM HAARLEMMERDIJK
AMST:-HAARL:DIJK
TLBK 0001
1875-05-22

Het bijpostkantoor Amsterdam-Haarlemmerdijk ontving op 22 mei 1875 een stempel met tweeletter karakters. Het bijpostkantoor werd opgericht op 24 mei 1875 (Circulaire 959).
Op 15 mei 1879 is het bijpostkantoor opgeheven en verplaatst naar het Stationsgebouw aan het Westerdok. Daarom heeft dit bijpostkantoor nimmer een kleinrondstempel ontvangen. Wel werden de 18uurkarakters verstrekt (verstrekking vanaf 1 april 1877) doch de juiste datum is niet bekend.
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AMSTERDAM SPIEGELSTRAAT
AMST:-SPIEGELSTR:
TLBK 0002
1873-09-30

Het stempel met tweeletter karakters werd op 30 september 1873 verstrekt.
Het kleinrondstempel werd, samen met het tweeregelig naamstempel zonder omranding AMSTERDAM
SPIEGELSTRAAT, verstrekt op 9 september 1883.
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AMSTERDAM AMSTEL
AMSTERD:-AMSTEL
TLBK 0003
1874-11-30

Het bijpostkantoor Amsterdam-Amstel ontving op 30 november 1874 een stempel met tweeletter karakters. Het bijpostkantoor werd opgericht op 10 december 1874 (Circulaire 941) en was gevestigd in het
Een nieuw stempel zonder karakters werd op 24 mei 1876 toegezonden.
Wederom een nieuw stempel zonder karakters op 19 januari 1877.
Dit was het laatste stempel voor de tweeletter karakters.
Op 15 december 1877 volgde het vierde stempel zonder karakters. De 18-uur karakters waren apart
toegezonden. Het bijkantoor Amsterdam-Amstel ontving drie tweeletterstempels.
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APELDOORN
Provincie Gelderland
APELDOORN LOO
APELDOORN-LOO
TLBK 0004
1876-05-14

Het stempel met tweeletter karakters werd op 14 mei 1876 verstrekt. Het tweeletterstempel heeft een
grotere diameter dan de volgende stempels. De letters staan duidelijk anders binnen de cirkel. Een afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt en heeft als datum 30 NOV 76 C.
De letter C werd gebruikt in de trajectstempels en de toepassing door De Munt in dit stempel is niet juist.
Op 4 juni 1880 werd een nieuw stempel verstrekt (zonder karakters) voor de 18-uur karakters.
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SCHEVENINGEN
Provincie Zuid-Holland
SCHEVENINGEN BADHUIS
SCHEVENING:-BADH:
TLBK 0005
1875-06-11

Op 11 juni 1875 werd dit stempel aan het bijpostkantoor Scheveningen Badhuis toegezonden, met tweeletter karakters.
Een nieuw stempel voor de 18-uur karakters werd op 27 oktober 1892 verstrekt.
Eerder waren al 18-uur karakters toegezonden.

’s-GRAVENHAGE
Provincie Zuid-Holland
’sGRAVENHAGE PARKSTRAAT
’SGRAVENH:-[PARKST:]
TLBK 0006
1873-03-11

Een stempel met tweeletter karakters werd op 11 maart 1873 toegezonden.
Op 22 september 1884 werd een nieuw stempel verstrekt met 18-uur karakters (gebogen haakjes).
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Stationspostkantoren
UTRECHT
Provincie Utrecht
UTRECHT STATION
UTRECHT-STATION
TLST 0001
1873-12-29

Aan het stationspostkantoor Utrecht werd op 29 december 1873 een tweeletterstempel toegezonden.
In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is een afdruk opgenomen van dit stempel
met de stempeldatum 1 januari 1874 8A-12M. Het stempel was gezonden naar de Inspecteur te
Utrecht. Een nieuw stempel, zonder karakters, volgde op 8 januari 1878 (in het stempelboek is een
foutief jaartal 1877 vermeld).
Op 9 januari 1882 werd een stempel verstrekt voor de 18-uur karakters. Een afdruk is aangebracht in
het stempelboek van het Museum voor Communicatie met de aantekening: zonder karakters.
De 18-uur karakters waren al eerder verstrekt.

ZWOLLE
Provincie Overijssel
ZWOLLE STATION
ZWOLLE-STATION
TLST 0002
1875-08-08

In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is een afdruk aangebracht onder het postkantoor Zwolle op 22 maart 1875, verstrekt met karakters.
Een stempel voor de 18-uur karakters werd op 22 mei 1882 toegezonden.
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Militaire kampen
KAMP WIESSELSCHE VELD
Provincie Gelderland
KAMP WIESSELSCHE VELD
KAMP WIES:VELD
TLKA 0001
1872-07-08

Het militaire kamp werd in 1871 opgericht en lag vlak bij Apeldoorn bij het dorp Wiessel.
Het tweeletterstempel werd, met karakters, op 8 juni 1872 toegezonden.

KAMP BIJ MILLIGEN
Provincie Gelderland
KAMP BIJ MILLIGEN
KAMP BIJ MILLIGEN
TLKA 0002
1873-08-08

Op 8 augustus 1873 werden twee tweeletterstempels met karakters gezonden naar het hulppostkantoor in het Kamp bij Milligen.
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