SCHEVENINGEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0211
1880-06-05

Op 5 juli 1880 werd een kleinrond dagtekeningstempel verstrekt met karakters. Eerder werden de 18-uur
karakters toegezonden. De datum van verstrekking is niet bekend.

Een stempel zonder karakters werd op 22 september 1883 toegezonden.

Een stempel met karakters werd op 21 juli 1884 verstrekt.
Het grootrondstempel werd op 10 april 1897 in gebruik genomen

SCHIEDAM
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0212A
1878-11-15

Type I

Een stempel met karakters werd op 5 oktober 1878 verstrekt.
Op 7 januari 1881 werd een stempel met karakters toegezonden.
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Een stempel met karakters werd toegezonden op 290 december 1882.
Met karakters werd een stempel verstrekt op 12 februari 1884 gevolgd door een stempel zonder
karakters op 4 oktober 1884.

Een stempel met karakters werd verstrekt op 21 juli 1885, gevolgd door een stempel op 8 februari 1886.

Twee stempels werden toegezonden op 30 december 1886, gevolgd door een stempel op 23 mei 1889
en een stempel op 6 januari 1891.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 4 februari 1891 gevolgd door een stempel met
karakters in januari 1892. Een doos uurkarakters werd verstrekt op 5 februari 1894.
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KRPK 0212B
1895-02-23

Type II

Twee stempels met een iets dikkere buitenrand werden toegezonden op 23 februari 1895.
Het grootrondstempel werd op 10 april 1897 in gebruik genomen.

SCHOONHOVEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0213
1877-10-25

Een stempel met karakters werd verstrekt op 25 oktober 1877 gevolgd door een stempel zonder karakters
op 25 februari 1879.

Met karakters werd een stempel toegezonden op 26 augustus 1880.
Een nieuw stempel met karakters werd verstrekt op 25 februari 1884.

Op 31 augustus 1892 werd een stempel verstrekt zonder karakters.
Een stempel met karakters werd op 27 oktober 1892 toegezonden.
Het grootrondstempel werd op 18 december 1896 in gebruik genomen.
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SITTARD
Provincie Limburg
KRPK 0214
1880-01-05

Op 5 januari 1880 werd een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden met 18-uur karakters.
Malines is de Franse benaming voor de stad Mechelen in België.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 21 juni 1884.

Een stempel werd toegezonden op 23 juli 1886.
Op 9 augustus 1890 werd een stempel verstrekt gevolgd door een exemplaar op 29 september 1892.
Het grootrondstempel werd op 18 mei 1895 in gebruik genomen.

SLIEDRECHT
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0215
1879-05-17

Op 17 mei 1879 werd een stempel verstrekt zonder karakters. Wanneer de 18-uur karakters zijn
toegezonden is niet duidelijk. Afdrukken van het tweeletter stempel zijn bekend van 1882.
Een stempel met karakters werd toegezonden op 25 februari 1884 gevolgd door een stempel zonder
karakters op 20 december 1889.
Het grootrondstempel werd op 10 april 1897 in gebruik genomen.
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SLOTERDIJK
Provincie Noord-Holland
KRPK 0216
1888-07-16

Het hulppostkantoor SLOTERDIJK had in november 1884 een kleinrondstempel toegezonden gekregen
(zie aldaar). Het hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor met ingang van 16 juli 1888.
Op 16 juli 1888 werd een nieuw stempel toegezonden met 18-uur karakters.
Het grootrondstempel werd op 3 november 1902 in gebruik genomen.

SLUIS
Provincie Zeeland
KRPK 0217
1880-12-11

Met 18-uur karakters werd een kleinrond dagtekeningstempel op 11 december 1880 toegezonden.
Op 12 februari 1884 volgde een nieuw stempel, eveneens met karakters.

Een stempel werd verstrekt op 4 februari 1891 en op 29 september 1892 wederom een stempel.
Het grootrondstempel werd op 12 maart 1896 in gebruik genomen.
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SMILDE
Provincie Drenthe
KRPK 0218A
1878-11-15

Type I

Een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters werd aan het postkantoor SMILDE verstrekt op
15 november 1878. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van dit stempel opgenomen met de
datum 16 december 1878.

Op 30 juni 1888 werd een stempel verstrekt zonder karakters.
De 18-uur karakters werden op 16 juli 1888 toegezonden.

KRPK 0218B
1894-09-20

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd verstrekt op 20 september 1894.
In augustus 1899 (de dag werd niet vermeld) werd het grootrondstempel in gebruik genomen.
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SNEEK
Provincie Friesland
KRPK 0219A
1883-05-19

Type I

Op 19 mei 1883 werd een stempel met karakters toegezonden.
Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 15 augustus 1887 gevolgd door een stempel eveneens
zonder karakters op 20 november 1889.

KRPK 0219B
1893-06-26

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenrand werd verstrekt op 26 juni 1893 gevolgd door een stempel
met een nog dikkere buitenrand op 28 juni 1894.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 30 oktober 1894.
Het grootrondstempel werd op 3 december 1895 in gebruik genomen.

SOEST
Provincie Utrecht
KRPK 0220
1893-04-01

In mei 1881 had het hulppostkantoor SOEST een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen. Het
hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor met ingang van 1 april 1893.
Een nieuw kleinrond dagtekeningstempel en d 18-uur karakters werden op 1 april 1893 verstrekt.
Het grootrondstempel werd op 8 december 1904 in gebruik genomen.
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ST OEDENRODE
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0221
1881-10-01

T

In mei 1880 had het hulppostkantoor S OEDENRODE een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen.
T
Onder de T van S was een punt in het stempel aangebracht.
Het hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor met ingang van 1 oktober 1881. De 18-uur
karakters werden op die datum toegezonden.
Op 15 augustus 1896 werden twee grootrondstempels in gebruik genomen.

STADSKANAAL
Provincie Groningen
KRPK 0222A Type I
1883-02-02

Een stempel met karakters werd toegezonden op 2 februari 1883.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 7 juli 1892.
KRPK 0222B
1894-08-24

Type II

Met een dikkere buitenrand werd een stempel toegezonden op 24 augustus 1894.
Het grootrondstempel werd op 18 december 1896 in gebruik genomen.
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STEENBERGEN
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0223
1878-08-28

Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 28 augustus 1878.

Een nieuw stempel werd verstrekt op 30 november 1885.
Het eerste grootrondstempel werd op 14 november 1896 in gebruik genomen.

STEENWIJK
Provincie Overijssel
KRPK 0224
1879-08-08

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 8 augustus 1879.
De 18-uur karakters werden afzonderlijk toegezonden. De datum van verstrekking is niet bekend.

Twee stempel werden, met karakters, toegezonden op 1 november 1884.
Een stempel zonder karakters volgde op 4 februari 1890.
Het eerste grootrondstempel werd op 15 september 1896 in gebruik genomen.
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TER-APEL
Provincie Groningen
KRPK 0225
1894-04-01

Het hulppostkantoor TER-APEL ontving het eerste kleinrondstempel in mei 1883 (zie aldaar).
Met ingang van 1 april 1894 werd het hulpkantoor bevorderd tot postkantoor.
Op 29 maart 1894 werd een stempel met de 18-uur karakters toegezonden.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 12 december 1894.
Een grootrondstempel met de benaming TER-APEL is niet verstrekt.
Een typenraderstempel langebalk werd toegezonden op 31 december 1906.

TER NEUZEN
Provincie Zeeland
KRPK 0226
1882-09-02

Met karakters werd een stempel toegezonden op 2 september 1882.
Op 21 juli 1885 werd wederom een stempel met karakters verstrekt.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 9 augustus 1890.
De tenaamstelling TER NEUZEN werd gewijzigd in TERNEUZEN (zie aldaar)
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TERBORG
Provincie Gelderland
KRPK 0227A
1887-02-28

Type I

Op 1 januari 1883 was de tenaamstelling van het postkantoor TERBORGH (zie aldaar) gewijzigd in
TERBORG.
Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 28 februari 1887.
De 18-uur karakters werden verstrekt op 21 april 1887.

KRPK 0227B
1894-06-28

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd, zonder karakters, toegezonden op 28 juni 1894.
Het grootrondstempel werd op 7 juni 1899 in gebruik genomen.

TERBORGH
Provincie Gelderland
KRPK 0228
1879-05-17

Een stempel zonder karakters werd op 17 mei 1879 toegezonden.
Op 1 januari 1883 werd de tenaamstelling van het postkantoor TERBORGH gewijzigd in TERBORG
(zie aldaar).
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TERNEUZEN
Provincie Zeeland
KRPK 0229
1894-02-05

De tenaamstelling TER NEUZEN (zie aldaar) was gewijzigd in TERNEUZEN.
Een stempel met karakters werd toegezonden op 5 februari 1894.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 30 maart 1894.
Op 26 maart 1898 werd het grootrondstempel met de tenaamstelling TER NEUZEN in gebruik genomen.

TERSCHELLING
Provincie Friesland
KRPK 0230
1882-07-15

Een kleinrondstempel werd door het hulppostkantoor TERSCHELLING ontvangen in juli 1881 (zie
aldaar). Het hulppostkantoor werd tot postkantoor bevorderd vanaf 15 juli 1882.
Het postkantoor werd op die datum een doos 18-uur karakters toegezonden.
Het eerste grootrondstempel werd op 13 juli 1895 in gebruik genomen.

TEXEL
Provincie Noord-Holland
KRPK 0231
1878-03-16

Op 16 maart 1878 werd een stempel zonder karakters verstrekt.
Een stempel met karakters volgde op 2 september 1882.
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Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 28 maart 1889.
Het eerste grootrondstempel werd op 20 december 1895 in gebruik genomen.

THOLEN
Provincie Zeeland
KRPK 0232A Type I
1884-02-12

Een stempel met karakters werd toegezonden op 12 februari 1884.
Eveneens zonder karakters werd op 5 maart 1890 een stempel verstrekt.

KRPK 0232B
1894-05-29

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd toegezonden op 29 mei 1894.
Het grootrondstempel werd in februari 1900 in gebruik genomen.
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TIEL
Provincie Gelderland
KRPK 0233A
1878-01-15

Type I

Op 15 januari 1878 werd een stempel zonder karakters verstrekt.
Een stempel met karakters werd op 1 oktober 1885 toegezonden.

Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 30 december 1887.
Eveneens zonder karakters volgde een stempel op 3 november 1892.

KRPK 0233B
1894-12-29

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd toegezonden op 29 december 1894.
Twee grootrondstempels werden op 22 februari 1897 in gebruik genomen.
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TILBURG
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0234A
1877-08-29

Type I

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 29 augustus 1877.
In oktober 1877 werd wederom een stempel zonder karakters verstrekt.

Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 7 april 1880 gevolgd door een stempel met karakters op
5 juli 1880.

Een stempel met karakters werd toegezonden op 22 april 1881.

Op 24 oktober 1883 werd een stempel verstrekt zonder karakters.
Een stempel met karakters werd toegezonden op 6 september 1884.
Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 30 maart 1885.
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Op 31 januari 1887 werd een stempel zonder karakters verstrekt.
De 18-uur karakters werden toegezonden op 4 juli 1887.
Een stempel met karakters werd verstrekt op 28 mei 1888.

Met karakters werd op 3 december 1889 een stempel toegezonden.
Twee stempels met karakters werden verstrekt op 7 juli 1890.
Eveneens met karakters werd een stempel toegezonden op 4 december 1891.

Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 2 mei 1892 gevolgd door een stempel, eveneens
zonder karakters, op 2 augustus 1893.

KRPK 0234B
1894-06-28

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd toegezonden op 28 juni 1894.
Het grootrondstempel werd op 2 januari 1896 in gebruik genomen.
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UITHUIZEN
Provincie Groningen
KRPK 0235
1885-11-01

Op 1 november 1885 trad het postkantoor UITHUIZEN in werking.
Het postkantoor ontving op die datum een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 20 mei 1885.
Het grootrondstempel werd op 22 februari 1897 in gebruik genomen.

UTRECHT
Provincie Utrecht
KRPK 0236A Type I
1877-12-15

Vier stempels waarvan één met karakters werden verstrekt op 15 december 1877.
Eerder waren de 18-uur karakters toegezonden voor gebruik in de tweeletterstempels.

Vijf stempels zonder karakters werden op 13 januari 1879 toegezonden.
Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 6 december 1879.
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Op 16 december 1879 werd een stempel toegezonden, zonder karakters.

Drie handstempels zonder karakters werden verstrekt op 7 januari 1881 gevolgd door twee
handstempels met karakters op 1 februari 1881.

Voor het stempeltoestel werd een stempel met karakters toegezonden op 1 oktober 1881.

Drie handstempels, waarvan twee met karakters, werden op 9 januari 1882 verstrekt.
Op 21 februari 1882 volgden nog twee handstempels waarvan één met karakters.

Voor het stempeltoestel werden twee stempels toegezonden op 2 augustus 1882.
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Vier handstempels met karakters werden verstrekt op 28 februari 1883.
Eveneens op 28 februari 1883 werden twee stempels met karakters voor het toestel toegezonden.
Drie handstempels werden op 7 september 1883 verstrekt, zonder karakters.
Op 21 januari 1884 werden twee stempels voor het stempeltoestel toegezonden.

Vijf handstempels, waarvan twee met karakters, werden verstrekt op 12 februari 1884.
Op 17 januari 1885 werden vijf handstempels met karakters toegezonden alsmede vier stempels voor
het toestel waarvan twee met karakters.

Twee stempels zonder karakters werden verstrekt op 31 oktober 1885 voor het stempeltoestel.
Op 2 januari 1886 volgden drie handstempels, zonder karakters.
Een stempel werd toegezonden op 4 januari 1887.
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Op 30 december 1887 werden 2 stempels verstrekt voor het stempeltoestel alsmede drie handstempels.
Een stempel voor het toestel en 2 handstempels werden toegezonden op 29 december 1888.

Voor het toestel werden op 25 oktober 1889 twee stempels zonder karakters toegezonden.
Vier stuks handstempels en twee stempels voor het toestel werden verstrekt op 26 februari 1890.

Drie handstempels zonder karakters werden toegezonden op 25 november 1890.
Op 2 maart 1891 werden vijf handstempels waarvan vier met karakters verstrekt alsmede twee stempels
zonder karakters voor het toestel.
Twee stempels voor het toestel werden verstrekt op 4 april 1892.
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Vijf stempels, waarvan twee voor het toestel, werden met karakters toegezonden op 2 mei 1892.
Op 31 mei 1892 volgden nog twee handstempels, met karakters.
KRPK 236B
1894-02-05

Type II

Op 5 februari 1894 werden drie handstempels met een dikkere buitenrand toegezonden.
Tevens op die datum twee stempels voor het toestel, ook met een dikkere buitenrand.
Op 5 februari 1895 werden de eerste acht grootrondstempels, zowel handstempels (zes stuks) als
stempels voor het toestel (twee stuks), in gebruik genomen.

VAALS
Provincie Limburg
KRPK 0237
1883-09-07

Een stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 7 september 1883.
Zonder karakters werd een stempel op 9 augustus 1890 toegezonden .
Het grootrondstempel werd op 14 november 1895 in gebruik genomen.
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VALKENBURG (L.)
KRPK 0238
1889-12-20

Een stempel met 18-uur karakters werd toegezonden op 20 december 1889. In de benaming van het
kantoor is de verkorting van de provincienaam gewijzigd van VALKENBURG.L: (zie aldaar) in VALKENBURG (L.).
Het eerste grootrondstempel werd op 2 januari 1896 in gebruik genomen.

VALKENBURG.L:
Provincie Limburg
KRPK 0239
1882-05-16

In november 1880 had het hulppostkantoor VALKENBURG in de provincie Limburg een kleinrond
dagtekeningstempel ontvangen (zie aldaar). Het hulppostkantoor werd tot postkantoor bevorderd
ingaande 16 mei 1882. Op die datum werden de 18-uur karakters verstrekt.

Op 29 oktober 1889 werd een nieuw stempel verstrekt met dezelfde tenaamstelling, zonder karakters.
In de benaming van het kantoor werd in december 1889 de verkorting van de provincienaam gewijzigd
van VALKENBURG.L: in VALKENBURG (L.) (zie aldaar).
Het eerste grootrondstempel werd op 2 januari 1896 in gebruik genomen.
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VALKENSWAARD
Provincie Noord-Brabant
KRPK 240
1893-02-01

Het hulppostkantoor VALKENSWAARD ontving een kleinrondstempel in november 1880 (zie aldaar).
Op 1 februari 1893 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor.
Twee kleinrond dagtekeningstempels, met 18-uur karakters, werden verstrekt op 1 februari 1893.
Op 18 augustus 1904 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.

VECHEL
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0241
1894-01-08

Met ingang van 1 januari 1883 was de benaming van het postkantoor VEGHEL (zie aldaar) gewijzigd in
VECHEL.
Op 8 januari 1894 werd een stempel zonder karakters toegezonden.
Het grootrondstempel, in gebruik genomen op 16 maart 1897, had echter weer de benaming VEGHEL.

VEENDAM
Provincie Groningen
KRPK 0242A Type I
1878-03-16

Op 16 maart 1878 werd een stempel toegezonden zonder karakters.
Wanneer de 18-uur karakters zijn verstrekt is niet bekend.
Met karakters werd een stempel toegezonden op 16 november 1881.
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Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 20 november 1889.

KRPK 0242B
1894-10-22

Type II

Op 22 oktober 1894 werd een stempel met dikkere buitenrand verstrekt.
Het grootrondstempel werd op 22 februari 1897 in gebruik genomen.

VEENENDAAL
Provincie Utrecht
KRPK 0243
1884-11-20

Een stempel met 18-uur karakters werd toegezonden op 29 november 1884.
Volgens circulaire 1198 was de tenaamstelling vanaf 1 januari 1883 gewijzigd in VENENDAAL.
Dit is echter niet doorgevoerd in het kleinrondstempel van 1884.
Een afdruk van het stempel is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 20 oktober
1884.
Het grootrondstempel werd op 18 januari 1898 in gebruik genomen met de benaming VENENDAAL.
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VEGHEL
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0244
1881-11-16

Een stempel met karakters werd verstrekt op 16 november 1881.
Met ingang van 1 januari 1883 werd de benaming van het postkantoor VEGHEL gewijzigd in VECHEL
(zie aldaar).

VELP
Provincie Gelderland
KRPK 0245
1878-12-10

Een stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 10 december 1878.

Met karakters werd een stempel toegezonden op 11 juli 1882.
Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 5 maart 1884 en een op 15 april 1885.

Op 20 september 1887 werd een stempel toegezonden met karakters.
Hierna werden stempels verstrekt met toevoeging van de verkorting van de provincienaam (GLD.) (zie
aldaar).
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VELP (GLD)
Provincie Gelderland
KRPK 0246
1890-07-07

Op 7 juli 1890 werd een stempel toegezonden waarbij de provincienaam was toegevoegd: (GLD).
In november 1893 werd een nieuw stempel verstrekt met de verkorting (GLD.) (zie aldaar).

VELP (GLD.)
Provincie Gelderland
KRPK 0247
1893-11-27

Een stempel met een dikkere buitenrand werd toegezonden op 27 november 1893.
Achter de verkorting van de provincienaam is een punt aangebracht.
Het grootrondstempel VELP werd op 14 maart 1895 in gebruik genomen.

VELSEN
Provincie Noord-Holland
KRPK 0248
1885-11-01

Het hulppostkantoor VELZEN heeft in januari 1880 een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen met de
tenaamstelling VELSEN (zie aldaar). Een tweede stempel werd naar het hulppostkantoor gezonden in
februari 1883. Op 1 november 1885 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor.
Het kleinrond dagtekeningstempel dat het kantoor in februari 1883 had ontvangen, bleef in gebruik.
Wel werden de 18-uur karakters toegezonden.
Op 1 januari 1883 was de benaming van het postkantoor gewijzigd in VELZEN (zie aldaar).
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In 1888 werd de benaming VELZEN weer gewijzigd in VELSEN.
Een nieuw stempel werd zonder karakters toegezonden op 1 november 1890.
Het grootrondstempel werd op 20 december 1895 in gebruik genomen.

VELZEN
Provincie Noord-Holland
KRPK 0249
1887-02-28

Op 1 januari 1883 was de benaming van het postkantoor VELSEN gewijzigd in VELZEN.
Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 28 februari 1887.
In 1888 werd de benaming VELZEN weer gewijzigd in VELSEN (zie aldaar).

VENLO
Provincie Limburg
KRPK 0250
1882-01-10

Op 10 januari 1882 werd een kleinrond dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, verstrekt.
Door een vouw in het papier van de bladzijde is de afdruk van het stempel verminkt.

Met karakters was op 12 februari 1884 een stempel toegezonden.
De tenaamstelling van het postkantoor VENLO was op 1 januari 1883 gewijzigd in VENLOO (zie
aldaar).
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VENLOO
Provincie Limburg
KRPK 0251A
1885-09-29

Type I

De tenaamstelling van het postkantoor VENLO (zie aldaar) was op 1 januari 1883 gewijzigd in
VENLOO. Een stempel met karakters werd toegezonden op 29 september 1885.
Verder werden stempels verstrekt op 26 maart 1887 en 28 mei 1888.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 9 augustus 1890 en een met karakters op 28 april
1891.

Op 7 september 1892 werd een stempel verstrekt met karakters.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 20 mei 1892.

KRPK 0251B
1894-07-26

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd toegezonden op 26 juli 1894.
Het grootrondstempel werd op 13 juli 1895 in gebruik genomen.
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VENRAAI
Provincie Limburg
KRPK 0252
1886-12-30

Op 1 januari 1883 was de tenaamstelling van het postkantoor VENRAIJ (zie aldaar) gewijzigd in
VENRAAI. Op 30 december 1886 werd een stempel met karakters toegezonden.
Het grootrondstempel met de benaming VENRAAI werd op 14 november 1895 in gebruik genomen.

VENRAIJ
Provincie Limburg
KRPK 0253
1879-05-01

Een kleinrondstempel met 18-uur karakters werd op 1 mei 1879 verstrekt.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 20 mei 1879.
Op 1 januari 1883 werd de tenaamstelling van het postkantoor VENRAIJ gewijzigd in VENRAAI (zie
aldaar).
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VIANEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0254
1885-12-31

Een stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 31 december 1885.

Op 26 juni 1893 werd een stempel toegezonden, zonder karakters.
De 18-uur karakters werden op 17 augustus 1893 verstrekt.
Het grootrondstempel werd op 7 januari 1899 in gebruik genomen.

VLAARDINGEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0255A
1880-11-26

Type I

Een stempel met karakters werd toegezonden op 26 november 1880.
Eveneens met karakters werd een stempel verstrekt op 13 augustus 1884.

Op 4 december 1891 werd een stempel toegezonden, zonder karakters.
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KRPK 0255B
1893-06-26

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenrand werd verstrekt op 26 juni 1893.
Het grootrondstempel werd op 4 augustus 1896 in gebruik genomen.

VLIELAND
Provincie Friesland
KRPK 0256
1894-05-01

Het hulppostkantoor VLIELAND had in april 1883 een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen (zie
aldaar). Het hulpkantoor werd bevorderd tot postkantoor met ingang van 1 mei 1894.
Op 1 mei 1894 werd een stempel verstrekt met karakters. Van dit stempel is een afdruk aangebracht in
het stempelboek van De Munt met de datum 8 april 1894. De buitenrand van dit stempel is dikker dan
van het stempel verstrekt in 1883.
Het grootrondstempel werd op 2 mei 1902 in gebruik genomen.

VLIJMEN
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0257A Type I
1884-01-10

Het op 10 januari 1884 opgerichte postkantoor VLIJMEN ontving op die datum een kleinrond
dagtekeningstempel met 18-uur karakters.
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Op 5 februari 1894 werd een stempel met karakters verstrekt.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 21 juli 1894..
Het grootrondstempel werd op 22 februari 1906 in gebruik genomen.

VLISSINGEN
Provincie Zeeland
KRPK 0258A
1877-11-28

Type I

Op 28 november 1877 werd een stempel zonder karakters toegezonden.
Wanneer de 18-uur karakters zijn verstrekt is niet bekend.
Een stempel met karakters werd toegezonden op 7 januari 1881.

Met karakters werd een stempel verstrekt op 9 januari 1882.
Een stempel met karakters volgde op 31 december 1883 en een zonder karakters op 5 maart 1884.

Op 10 februari 1885 werd een stempel verstrekt gevolgd door een stempel op 31 december 1885.
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Een stempel met karakters werd toegezonden op 4 januari 1887.
Verder een stempel op 31 januari 1887 en een op 15 augustus 1887.

Op 2 december 1887 werd een stempel verstrekt gevolgd door een stempel op 13 oktober 1888.

Drie stempels waarvan één met karakters werden toegezonden op 12 februari 1891.
Een stempel met karakters werd verstrekt op 3 december 1892.

KRPK 0258B
1893-11-01

Type II

Op 1 november 1893 werd een stempel toegezonden met een dikkere buitenrand.
De letters van de kantoornaam zijn dichter bij elkaar geplaatst dan de voorafgaande stempels.
Twee stempels werden verstrekt op 29 mei 1894, eveneens met een dikkere buitenrand en de letters
dichter bij elkaar geplaatst.
Het grootrondstempel werd op 2 januari 1896 in gebruik genomen.
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VOORBURG
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0259
1882-05-01

In januari 1880 had het hulppostkantoor VOORBURG een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen (zie
aldaar). Het hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor ingaande 1 mei 1882. Op die datum
werden de 18-uur karakters toegezonden.

Op 19 juni 1882 werd een stempel zonder karakters verstrekt gevolgd door een stempel met karakters
op 30 december 1887.
Het grootrondstempel werd op 20 november 1897 in gebruik genomen.

VOORSCHOTEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0260
1882-11-01

Met karakters werd een stempel verstrekt op 1 november 1882.
Eveneens met karakters volgde een stempel op 20 april 1886.
Het grootrondstempel werd op 24 april 1895 in gebruik genomen.
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VREESWIJK
Provincie Utrecht
KRPK 0261
1886-08-01

Op 1 augustus 1886 werden aan het postkantoor VREESWIJK het kleinrond dagtekeningstempel met de
18-uur karakters verstrekt.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de onmogelijke datum 31 juni 1886.
Het grootrondstempel werd op 13 februari 1904 toegezonden.

VUCHT
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0262A
1887-03-26

Type I

De tenaamstelling van het postkantoor VUGHT (zie aldaar) werd op 1 januari 1883 (Circulaire 1198)
gewijzigd in VUCHT. Op 26 maart 1887 werd een stempel verstrekt met karakters.

KRPK 0262B
1894-05-29

Type II

Met een dikkere buitenrand werd een stempel toegezonden op 29 mei 1894.
De naam VUGHT werd vanaf 1901 weer toegepast (Alphabetische Lijst van november 1901).
Het grootrondstempel met de benaming VUGHT werd op 21 augustus 1903 in gebruik genomen.
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VUGHT
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0263
1882-04-01

In november 1880 had het hulppostkantoor VUGHT een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen.
Het hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor met ingang van 1 april 1882. Op die datum werden
de 18-uur karakters verstrekt.
De tenaamstelling van het postkantoor VUGHT werd op 1 januari 1883 (Circulaire 1198) gewijzigd in
VUCHT (zie aldaar).

Een stempel zonder karakters met de oude benaming VUGHT werd toegezonden op 25 februari 1884.
Daarna werden stempels toegezonden met de benaming VUCHT.

WAALWIJK
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0264A
1883-01-25

Type I

Met karakters werd een stempel toegezonden op 25 januari 1883.
Op 13 oktober 1888 werd een nieuw stempel verstrekt. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
aangebracht met de datum 28 september 1888.
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KRPK 0264B
1894-07-26

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd toegezonden op 26 juli 1894.
Het grootrondstempel werd op 12 maart 1896 in gebruik genomen.

WADDINGSVEEN
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0265
1893-06-01

In mei 1885 had het hulppostkantoor WADDINGSVEEN een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen
(zie aldaar). Het hulppostkantoor werd tot postkantoor bevorderd ingaande 1 juni 1893. Op die datum
werden een nieuw stempel en de 18-uur karakters toegezonden. In het stempelboek van De Munt is
een afdruk opgenomen met de datum 18 april 1893.
De benaming WADDINXVEEN werd in het grootrondstempel opgenomen, in gebruik vanaf 6
september 1902. Wanneer de benaming formeel is gewijzigd is niet duidelijk.
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WAGENINGEN
Provincie Gelderland
KRPK 0266Aa
1879-08-16

Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 16 augustus 1879.
Een stempel met karakters werd verstrekt op 1 februari 1881.
Op 26 september 1881 werd een stempel toegezonden met karakters.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 6 april 1883 en een op 13 augustus 1884.
Het stempel toegezonden op 31 augustus 1885 en de stempels daarvóór hadden bredere spaties tussen
de letters.

KRPK 0266Ab
1886-08-06

Op 6 augustus 1886 werd een nieuw model stempel verstrekt. Dit laatste stempel wijkt af van de voorgaande stempels, doordat de letters dichter op elkaar staan. Een stempel in hetzelfde model werd
toegezonden op 20 juni 1891.
Het grootrondstempel werd op 13 juli 1895 in gebruik genomen.
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WARMOND
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0267A
1881-09-16

Type I

Het hulppostkantoor WARMOND had in januari 1880 een kleinrondstempel ontvangen (zie aldaar).
Op 16 september 1881 werd het hulppostkantoor bevorderd tot postkantoor.
De 18-uur karakters werden op die datum toegezonden.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 16 juni 1884.
Op 31 mei 1892 werd een stempel toegezonden met karakters.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 28 februari 1892.

KRPK 0267B
1894-10-29

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd verstrekt op 29 oktober 1894.
Het grootrondstempel werd op 2 januari 1896 in gebruik genomen.
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WASPIK
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0268
1882-02-01

Op 1 februari 1881 werd een kleinrond dagtekeningstempel met karakters verstrekt. In het stempelboek
van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 28 februari 1881.
Het grootrondstempel werd op 15 augustus 1896 in gebruik genomen.

WASSENAAR
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0269
1883-09-01

In januari 1880 had het hulppostkantoor WASSENAAR een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen
(zie aldaar). Het hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor met ingang van 1 september 1883. Op
die datum werden de 18-uur karakters toegezonden.

Op 5 januari 1891 werd een stempel met karakters verstrekt.
Een grootrondstempel werd niet in gebruik genomen.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 februari 1906.
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WEERT
Provincie Limburg
KRPK 0270
1883-05-19

Op 19 mei 1883 werd een kleinrond dagtekeningstempel toegezonden met 18-uur karakters.
Een stempel zonder karakters volgde op 5 augustus 1884.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 7 maart 1893.
Het grootrondstempel werd op 22 februari 1897 in gebruik genomen.

WEESP
Provincie Noord-Holland
KRPK 0271A
1883-02-28

Type I

Een stempel met karakters werd verstrekt op 28 februari 1883.
Een tweede stempel volgde, zonder karakters, op 21 januari 1888.
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KRPK 0271B
1894-01-08

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd toegezonden op 8 januari 1894.
De 18-uur karakters werden op 10 februari 1894 verstrekt.
Het grootrondstempel werd op 15 september 1896 in gebruik genomen.

WERKENDAM
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0272
1894-05-01

Het hulppostkantoor WERKENDAM had in augustus 1885 een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen
(zie aldaar). Het hulppostkantoor werd bevorderd tot postkantoor met ingang van 1 mei 1894. Een
stempel met 18-uur karakters werd op 28 april 1894 toegezonden. Van dit stempel komt een afdruk voor
in het stempelboek van De Munt met de datum 21 januari 1894. Het stempel heeft een dikkere
buitencirkel.
Het grootrondstempel werd namelijk pas op 23 oktober 1901 in gebruik genomen.
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WIJHE
Provincie Overijssel
KRPK 0273
1894-06-04

Een stempel met een dikkere buitenrand werd, met karakters, toegezonden op 4 juni 1894.
Het grootrondstempel werd op 12 december 1903 in gebruik genomen.

WIJK BIJ DUURSTEDE
Provincie Utrecht
KRPK 0274A
1882-07-11

Type I

Op 11 juli 1882 werd een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters verstrekt.
Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 30 december 1887.

KRPK 0274B
1894-09-20

Type II

Een stempel met een dikkere buitenrand werd toegezonden op 20 september 1894.
Het grootrondstempel werd op 29 juli 1902 in gebruik genomen.
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WILDERVANK
Provincie Groningen
KRPK 0275
1880-12-10

Op 10 december 1880 werd een kleinrond dagtekeningstempel met 18-uur karakters toegezonden.
Een afdruk is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 6 januari 1880.
Het grootrondstempel werd op 25 februari 1896 in gebruik genomen.

WILLEMSTAD
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0276
1882-05-27

Een stempel met karakters werd toegezonden op 27 mei 1882.
Op 16 februari 1902 ontving het postkantoor een grootrondstempel.
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WINKEL
Provincie Noord-Holland
KRPK 0277
1880-04-15

In januari 1880 had het hulppostkantoor WINKEL een kleinrond dagtekeningstempel ontvangen (zie
aldaar). Het hulppostkantoor werd met ingang van 15 april 1880 bevorderd tot postkantoor. Op die datum
werden de 18-uur karakters verstrekt.

Een stempel met karakters werd op 26 oktober 1891 toegezonden.
Het grootrondstempel werd in april 1900 in gebruik genomen.

WINSCHOTEN
Provincie Groningen
KRPK 0278
1879-01-11

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 11 januari 1879.
Wanneer de 18-uur karakters zijn verstrekt is niet bekend.
Op 27 april 1881 werd een stempel met karakters verstrekt.

Een stempel werd toegezonden op 8 februari 1886 alsmede een op 31 augustus 1892.
Het grootrondstempel werd op 14 november 1896 in gebruik genomen.
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WINSUM (GRN:)
Provincie Groningen
KRPK 0279
1883-11-01

Op 1 november 1883 werd een stempel met 18-uur karakters toegezonden.
Een afdruk is opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 18 september 1883.
Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 31 mei 1888.
Op 12 juli 1899 werd het grootrondstempel WINSUM (GRN:) in gebruik genomen.

WINTERSWIJK
Provincie Gelderland
KRPK 0280A
1877-07-31

Type I

Op 31 juli 1877 werd een stempel zonder karakters toegezonden.
Wanneer de 18-uur karakters zijn verstrekt is niet bekend.
Een stempel met karakters werd verstrekt op 13 oktober 1882 en een stempel op 16 juli 1884.

Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 16 augustus 1887, gevolgd door een stempel op 26
januari 1889, eveneens zonder karakters.

Op 26 februari 1890 werd een stempel met karakters verstrekt.
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KRPK 0280B
1894-02-05

Type II

Met een iets dikkere buitenrand werd een stempel met karakters toegezonden op 5 februari 1994.
Het grootrondstempel werd op 6 augustus 1898 in gebruik genomen.

WOERDEN
Provincie Utrecht
KRPK 0281
1880-08-26

Op 26 augustus 1880 werd een nieuw kleinrond dagtekeningstempel verstrekt, met 18-uur karakters.
Een stempel zonder karakters volgde op 9 april 1884.

Eveneens zonder karakters werd een stempel toegezonden op 30 december 1887.
Het grootrondstempel werd op 18 mei 1895 in gebruik genomen.
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WOLVEGA
Provincie Friesland
KRPK 0282
1883-07-31

Op 31 juli 1883 werd een stempel met karakters toegezonden.

Zonder karakters werd een stempel verstrekt op 1 maart 1889.
Het eerste grootrondstempel werd op 15 september 1896 in gebruik genomen.

WORKUM
Provincie Friesland
KRPK 0283
1882-01-21

Met karakters werd een stempel toegezonden op 21 februari 1882.

Wederom met karakters werd op 1 april 1893 een stempel verstrekt.
Twee grootrondstempels werden op 20 november 1897 in gebruik genomen.
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WORMERVEER
Provincie Noord-Holland
KRPK 0284A
1883-02-02

Type I

Op 2 februari 1883 werd een stempel met karakters toegezonden gevolgd door een stempel, eveneens
met karakters, op 21 januari 1888.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 28 april 1891.
KRPK 0284B
1894-02-05

Type II

Met een iets dikkere buitenrand werd een stempel toegezonden op 5 februari 1894.
Twee grootrondstempels werden op 15 januari 1900 in gebruik genomen.

WOUDRICHEM
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0285
1881-03-26

Met karakters werd op 26 maart 1881 een stempel toegezonden.
Op 9 augustus 1895 werd het grootrondstempel in gebruik genomen.
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ZAANDAM
Provincie Noord-Holland
KRPK 0286A
1881-08-22

Type I

Een kleinrond dagtekeningstempel, met 18-uur karakters, werd verstrekt op 22 augustus 1881.
Op 28 november 1884 werd een stempel met karakters toegezonden.

Gevolgd door een exemplaar, eveneens met karakters op 28 februari 1887.

Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 4 april 1892.
De 18-uur karakters volgden op 4 mei 1892.

KRPK 0286B
1893-06-26

Type II

Twee stempels met een dikkere buitenrand werden verstrekt op 26 juni 1893, gevolgd door eenzelfde
stempel op 24 augustus 1894.
Het eerste grootrondstempel werd op 5 april 1898 in gebruik genomen.
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ZALTBOMMEL
Provincie Gelderland
KRPK 0287A
1881-02-11

Type I

Op 11 februari 1881 werd een stempel toegezonden met karakters.
Een nieuw stempel met karakters volgde op 29 april 1882.
In het stempelboek van De Munt zijn twee afdrukken aangebracht.
Een met de datum 20 mei 1881 en een met de datum 23 augustus 1882.

Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 2 mei 1885.

Gevolgd door een stempel op 2 mei 1892, eveneens zonder karakters.

KRPK 0287B
1894-06-28

Type II

Met een dikkere buitenrand werd een stempel verstrekt op 28 juni 1894.
Het grootrondstempel werd op 5 augustus 1896 in gebruik genomen.
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ZANDVOORT
Provincie Noord-Holland
KRPK 0288A
1881-06-15

Type I

Het tijdelijk postkantoor ZANDVOORT ontving op 15 juni 1881 een kleinrondstempel met 18-uur karakters. Het postkantoor was alleen geopend in het badseizoen met ingang van 1 mei 1881, aldus de
bekendmaking (Circulaire 1144).
De openingsdatum werd later gewijzigd in 13 juni 1881. Het kantoor bleef geopend tot 1 oktober 1881.
In 1882 geopend: van 5 juni tot 7 oktober.
In 1883 geopend: van 1 juni tot 6 oktober.
In 1884 geopend: van 2 juni tot 4 oktober.
Daarna werd het tijdelijke postkantoor omgezet in een postkantoor met volledige dienstuitvoering
vanaf 18 mei 1885 (Circulaire 1262).
In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het stempel aangebracht met de datum 18 april 1881.

Op 29 oktober 1889 werd een stempel toegezonden zonder karakters.

KRPK 0288B
1894-07-26

Type II

Met een dikkere buitenrand werd een stempel verstrekt op 26 juli 1894.
Het grootrondstempel werd op 12 maart 1896 in gebruik genomen.
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ZEIST
Provincie Utrecht
KRPK 0289
1881-05-09

Met karakters werd een stempel toegezonden op 9 mei 1881.

Een nieuw stempel met karakters werd verstrekt op 17 oktober 1883.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 28 oktober 1883.
Het eerste grootrondstempel werd op 31 augustus 1895 in gebruik genomen.

ZEVENAAR
Provincie Gelderland
KRPK 0290
1879-12-16

Op 16 december 1879 werd een stempel met karakters toegezonden.

Een stempel zonder karakters volgde op 3 maart 1884.
Het eerste grootrondstempel werd op 12 maart 1896 in gebruik genomen.
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ZEVENBERGEN
Provincie Noord-Brabant
KRPK 0291A
1884-12-31

Type I

Een stempel met karakters werd verstrekt op 31 december 1884.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 20 september 1885.

KRPK 0291B
1893-06-26

Type II

Een stempel met een iets dikkere buitenrand werd toegezonden op 26 juni 1893.
Het grootrondstempel werd op 5 april 1898 in gebruik genomen.

ZIERIKSEE
Provincie Zeeland
KRPK 0292
1892-05-02

De benaming ZIERIKSEE voor het postkantoor ZIERIKZEE (zie aldaar) was op 1 januari 1883
(Circulaire 1198) ingevoerd. Een stempel met deze benaming werd toegezonden op 2 mei 1892.
Het grootrondstempel echter, dat op 2 januari 1896 in gebruik werd genomen, had weer de oude spelling
ZIERKZEE.
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ZIERIKZEE
Provincie Zeeland
KRPK 0293
1877-07-31

Met karakters werd een stempel toegezonden op 31 juli 1877.
Twee stempels met karakters werden verstrekt op 1 februari 1881.

Op 16 juli 1885 werd een stempel zonder karakters toegezonden.
De benaming ZIERIKSEE (zie aldaar) voor het postkantoor ZIERIKZEE werd op 1 januari 1883
(Circulaire 1198) ingevoerd.

ZUTFEN
Provincie Gelderland
KRPK 0294
1887-07-22

Op 1 januari 1883 werd de tenaamstelling van het postkantoor ZUTPHEN gewijzigd in ZUTFEN.
Toch werden na de wijziging nog stempels verstrekt met de oude naam ZUTPHEN (zie aldaar).
Twee stempels zonder karakters werden toegezonden op 22 juli 1887.
In 1887 werd de benaming ZUTPHEN weer in ere hersteld.
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ZUTPHEN
Provincie Gelderland
KRPK 0295A
1877-12-15

Type I

Op 15 december 1877 werd een stempel met 18-uur karakters verstrekt.
Een stempel zonder karakters werd toegezonden op 28 augustus 1878.

Twee stempels volgden daarna, eveneens zonder karakters, op 5 oktober 1878.

Op 7 januari 1880 werd een stempel toegezonden gevolgd door een exemplaar op 27 september 1881.

Met karakters werd een stempel verstrekt op 28 februari 1883.
Op 1 januari 1883 was de tenaamstelling van het postkantoor ZUTPHEN gewijzigd in ZUTFEN (zie
aldaar). Toch werden na de wijziging nog stempels verstrekt met de oude naam ZUTPHEN

Twee stempel werden, met karakters, toegezonden op 15 februari 1884 gevolgd door twee stempels
zonder karakters op 1 november 1884.
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Al enkele maanden na de verstrekking van de twee stempels met de benaming ZUTFEN (zie aldaar)
werd een stempel toegezonden met de benaming ZUTPHEN.
Op 18 december 1888 werd een stempel met karakters verstrekt.

Op 4 februari 1891 werd een stempel met karakters toegezonden alsmede een stempel zonder
karakters op 28 juli 1891. Een afdruk van het stempel van juli 1891 is opgenomen in het stempelboek
van De Munt met de datum 30 oktober 1891.
KRPK 0295B
1893-08-??

Type II

Twee stempels met een iets dikkere buitenrand werden verstrekt in augustus 1893. De dag van
verstrekking is niet vermeld onder de afdruk van een van de stempels.
Het grootrondstempel werd op 26 juli 1895 in gebruik genomen.

ZWARTSLUIS
Provincie Overijssel
KRPK 0296
1882-10-13

Twee stempels met karakters werden toegezonden op 13 oktober 1882.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 20 april 1882.
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Op 20 januari 1892 werden twee stempels toegezonden waarvan één met karakters.
Het grootrondstempel werd op 7 maart 1906 in gebruik genomen.

ZWIJNDRECHT
Provincie Zuid-Holland
KRPK 0297
1881-01-11

Een stempel met 18-uur karakters werd verstrekt op 11 januari 1881. Van het stempel is een afdruk
opgenomen in het stempelboek van De Munt met de datum 30 september 1881.

Op 26 februari 1890 werd een stempel met karakters toegezonden.
Het eerste grootrondstempel werd op 30 maart 1895 in gebruik genomen.

ZWOLLE
Provincie Overijssel
KRPK 0298A
1877-07-31

Type I

Twee stempels waarvan één met 18-uur karakters werden toegezonden op 31 juli 1877.
Wederom twee stempels werden verstrekt op 16 maart 1878.
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Twee stempels werden toegezonden op 4 juni 1880 en twee stuks op 21 februari 1882.
Op 31 maart 1882 werd nog een stempel verstrekt, met karakters.

Met karakters werd een stempel verstrekt op 2 februari 1883 gevolgd door twee stempels op 10
augustus 1883 en twee op 16 juli 1884.

Op 23 oktober 1885 werden twee stempels toegezonden, zonder karakters.
Door een vergissing is in het stempel met de datum 31 februari 1887 een verkeerde dag gemonteerd.
Omdat de karakters ´spiegelschrift´ zijn is 31 waarschijnlijk aangezien voor 13.

Drie stempels zonder karakters werden op 16 november 1887 verstrekt gevolgd door twee stempels op
19 december 1888.

Voor het stempeltoestel werd op 1 november 1890 een stempel toegezonden, met karakters.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen met de datum 20 oktober 1889.
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KRPK 0298B

Type II

1893-11-01

Met een iets dikkere buitenrand werden twee stempels verstrekt op 1 november 1893.

Op 29 oktober 1894 werden een handstempel en een stempel voor de stempelmachine toegezonden,
beide met een dikkere buitenrand en met karakters.
Het grootrondstempel werd op 23 februari 1895 in gebruik genomen.
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