ENKHUIZEN (NH)
GRPK 0080
1895-02-23

Op 23 februari 1895 werd een grootrondstempel verstrekt, met een doos 18-uur karakters.

Een nieuw stempel volgde op 30 januari 1903, eveneens met een doos karakters.
Het derde grootrondstempel werd toegezonden op 25 november 1905.
Ook hierbij was een doos met 18-uur karakters gevoegd.
Het postkantoor Enkhuizen ontving drie grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 augustus 1907.

ENSCHEDE (OV)
Tot het ressort van het postkantoor Enschede behoorde het hulppostkantoor Lonneker.
GRPK 0081
1897-03-16

Op 16 maart 1897 werd een grootrondstempel verstrekt. Daarbij een doos met 18-uur karakters.
Twee nieuwe grootrondstempels werden, inclusief twee dozen karakters, toegezonden op 14
november 1899.
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Op 5 augustus 1903 werd een grootrondstempel verstrekt.
Bij de afdruk is geen vermelding geplaatst of al dan niet een doos karakters werd meegezonden.
Twee stempels, met twee dozen karakters, werden toegezonden op 24 september 1904.
Verder werd, zonder karakters, een stempel verstrekt op 8 mei 1905.

Op 22 februari 1906 werd een nieuw grootrondstempel toegezonden, inclusief een doos karakters.
Het postkantoor Enschede ontving acht grootrondstempels.
Een langebalk hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 maart 1907.

EPE (GD)
GRPK 0082
1896-02-14

Op 14 februari 1896 werd een grootrondstempel verstrekt, met een doos 18-uur karakters.
In het stempel zijn twee kruizen aangebracht.
GRPK 0083
1900-09-00

Twee nieuwe stempels volgden in september 1900 (de dag is niet vermeld).
Hierin zijn vier kruizen geplaatst in verband met de korte benaming.
Het postkantoor Epe ontving drie grootrondstempels, waarvan één met twee kruizen en twee met vier
kruizen.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 28 november 1908.
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FRANEKER (FR)
Tot het ressort van het postkantoor Franeker behoorde het hulpkantoor Achlum.
GRPK 0084
1896-11-14

Op 14 november 1896 werd een grootrondstempel toegezonden.
Hierbij werd een doos 18-uur karakters gevoegd.

Op 26 februari 1901 volgde het tweede stempel, inclusief een doos karakters.
Het postkantoor Franeker ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907.

FREDERIKSOORD (DR)
Dienstorder No 8 van 17 januari 1902: Het hulpkantoor der posterijen te Frederiksoord wordt met
ingang van 1 Maart 1902 opgeheven en vervangen door een postkantoor.
GRPK 0085
1902-02-26

Twee stempels, met twee dozen karakters, werden toegezonden op 26 februari 1902. De stempels
werden met postkantoor karakters in gebruik genomen op 1 maart 1902.
Het postkantoor Frederiksoord ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 14 april 1909.
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GEERTRUIDENBERG (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Geertruidenberg behoorden de hulppostkantoren Drimmelen,
Hooge-Zwaluwe, Made en Zevenbergschenhoek.
GRPK 0086
1896-11-14

Op 14 november 1896 werd een grootrondstempel toegezonden, inclusief een doos karakters.
Het postkantoor Geertruidenberg ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 maart 1907.

GELDROP (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Geldrop behoorde het hulpkantoor Soerendonk.
GRPK 0087
1898-02-14

Op 14 februari 1898 werd een grootrondstempel toegezonden, inclusief een doos 18-uur karakters.
Het tweede grootrondstempel volgde op 26 oktober 1903, weer met een doos karakters.
Het postkantoor Geldrop ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 8 maart 1911.

GEMERT (NB)
GRPK 0088
1898-03-26

Op 26 maart 1898 werd een grootrondstempel toegezonden, waarbij een doos 18-uur karakters.
Het postkantoor Gemert ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 23 juli 1907.
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GENDRINGEN (GD)
Tot het ressort van het postkantoor Gendringen behoorde het hulpkantoor Megchelen.
Dienstorder No 444 van 18 augustus 1904: Het hulpkantoor te Gendringen wordt, met ingang van 1
October 1904, opgeheven en vervangen door een postkantoor.
GRPK 0089
1905-08-16

Op 16 augustus 1905 werd een grootrondstempel zonder karakters naar het postkantoor Gendringen
gezonden. Eerder had het hulppostkantoor Gendringen op 5 december 1898 al een grootrondstempel
ontvangen (zie aldaar).
Het postkantoor Gendringen ontving als zodanig één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 juni 1914.

GENNEP (LB)
Tot het ressort van het postkantoor Gennep behoorden de hulpkantoren Bergen (in Limburg), Heijen,
Ottersum en Well.
GRPK 0090A
1897-03-16

Op 16 maart 1897 werd een grootrondstempel verstrekt, met een doos 18-uur karakters. Bij de afdruk
is vermeld, dat het stempel op 5 januari 1928 naar het Postmuseum is gezonden.
In het stempel zijn kleine kruizen geplaatst.
GRPK 0090B
1903-08-05

Op 5 augustus 1903 volgde een nieuw stempel, met karakters. De kruizen zijn groter.
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GRPK 0090C
1908-09-16

Het derde stempel werd verstrekt op 16 september 1908. Hier zijn de kruizen van een geheel ander
type dan in de twee voorgaande stempels.
Het postkantoor Gennep ontving drie grootrondstempels in drie verschillende uitvoeringen voor wat
betreft de kruizen.
Het grootrondstempel werd vernietigd op 26 mei 1925.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 april 1907.

GINNEKEN (NB)
GRPK 0091
1895-03-30

Op 30 maart 1895 werd een grootrondstempel verstrekt, inclusief een doos karakters.

In september 1900 (de dag is niet vermeld) werd een nieuw stempel toegezonden.
Het postkantoor Ginneken werd op 1 september 1906 bevorderd tot post- en telegraafkantoor.
Het postkantoor Ginneken ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 april 1908.
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GOEDEREEDE (ZH)
Dienstorder No 205 P – 373 T van 8 november 1900: Het hulpkantoor der posterijen te Goedereede
is, te rekenen van 1 November jl., opgeheven en vervangen door een postkantoor, in vereeniging met
het ter plaatse gevestigde telegraafkantoor.
GRPK 0092
1900-11-01

Twee grootrondstempels werden toegezonden op 1 november 1900.
Hierbij waren twee dozen met 18-uur karakters gevoegd.
Het postkantoor Goedereede ontving twee grootrondstempels.
Het postkantoor werd gedegradeerd tot hulppostkantoor op 1 juli 1922.
Bij de terugvraag van de stempels in juli 1922 bleken de grootrondstempels niet meer op te leveren te
zijn. Bij de afdruk van het stempel is vermeld: Was niet op kantoor aanwezig. De overige postkantoor
stempels, zoals het stempel AFGESCHREVEN, ONTOEREIKEND en REBUT alsmede het kantoornaamstempel werden op 20 juli 1922 terugontvangen en op 25 maart 1925 vernietigd.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 4 februari 1914.

GOES (ZL)
Tot het ressort van het postkantoor Goes behoorden de hulpkantoren Baarland, Colijnsplaat, Ellewoutsdijk, ’sHeer-Hendrikskinderen, Kruiningen, Oudelande, Ovezand, Wilhelminadorp en Wissekerke.
GRPK 0093
1895-04-24

Op 24 april 1895 werden twee grootrondstempels alsmede twee dozen met 18-uur karakters naar het
postkantoor te Goes gezonden.
Twee nieuwe stempels, inclusief twee dozen karakters, werden verstrekt op 28 oktober 1897.

In september 1900 volgde een nieuw stempel, met een doos 18-uur karakters.
Een dag werd niet bij de verstrekkingsdatum vermeld.
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Op 28 augustus 1905 werd het laatste grootrondstempel verstrekt, met een doos karakters.
Het postkantoor Goes ontving zes grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 november 1906.

GOOR (OV)
GRPK 0094A
1896-03-12

smal

Op 12 maart 1896 werd een grootrondstempel verstrekt. Daarbij werd een doos met 18-uur karakters
meegezonden. De letters van het kantoor in het stempel zijn op ‘normaal’ gespatieerd.
Een nieuw stempel, eveneens met karakters, werd op 3 november 1902 toegezonden.
Ook in dit stempel zijn de letters op dezelfde wijze gespatieerd.
GRPK 0094B
1905-09-12

breed

Op 12 september 1905 volgde het derde grootrondstempel.
De kantoornaam is wijd gespatieerd.
Het postkantoor Goor ontving drie grootrondstempels, waarvan twee in het ‘smalle’ type en één in het
‘brede’ type.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1908.
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GORINCHEM (ZH)
Tot het ressort van het postkantoor Gorinchem behoorden de hulpkantoren Hoornaar, Kedichem en
Noordeloos.
GRPK 0095
1895-10-15

Op 15 oktober 1895 werd een grootrondstempel, inclusief een doos met 18-uur karakters, gezonden
naar het postkantoor Gorinchem.
Een nieuw stempel volgde op 16 maart 1897, met een doos karakters.
In mei 1900 (een dag werd niet vermeld) werd een nieuw stempel toegezonden. Bij de afdruk is niet
vermeld of al dan niet een doos karakters werd meegezonden.

Op 16 januari 1902 werd een nieuw stempel verstrekt, waarbij een doos met 18-uur karakters was
gevoegd.
Een nieuw stempel volgde op 29 mei 1903. Ook bij de afdruk van dit stempel is geen vermelding van
het al dan niet meezenden van 18-uur karakters.

Het laatste grootrondstempel voor Gorinchem werd verstrekt op 28 februari 1905.
Het grootrondstempel werd vernietigd op 5 maart 1925.
Het postkantoor Gorinchem ontving zes grootrondstempels.
Een langebalk-hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 maart 1907.
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GORREDIJK (FR)
Tot het ressort van het postkantoor Gorredijk behoorden de hulppostkantoren Jubbega en Wijnjeterp.
GRPK 0096
1896-109-17

Naar het postkantoor te Gorredijk werd op 17 oktober 1896 een grootrondstempel gezonden, inclusief
een doos met 18-uur karakters.

Op 1 februari 1899 volgde een nieuw grootrondstempel, weer met een doos karakters.
Het postkantoor Gorredijk ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1910.

GOUDA (ZH)
Tot het ressort van het postkantoor Gouda behoorde het hulppostkantoor Reeuwijk.
GRPK 0097
1895-07-13

Op 13 juli 1895 werd een grootrondstempel, inclusief een doos met 18-uur karakters, toegezonden.
Een nieuw grootrondstempel volgde op 12 februari 1897, weer met een doos karakters.
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Een nieuw stempel met karakters werd op 18 januari 1898 toegezonden.

Op 2 mei 1899 werd een grootrondstempel verstrekt, inclusief een doos 18-uur karakters.
De laatste twee grootrondstempels voor Gouda volgden op 8 december 1902, met karakters.
Het postkantoor Gouda ontving zes grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 december 1906.

GRAVE (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Grave behoorden de hulppostkantoren Escharen, Gassel en
Nederasselt.
GRPK 0098Aa
1895-07-13

smal

Op 13 juli 1895 werd een grootrondstempel met een doos 18-uur karakters verstrekt.
Het rechter kruis in het stempel is afgeplat.
De letters van de kantoornaam zijn ‘normaal’ gespatieerd.
GRPK 0098Ab
1901-03-30

smal
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Een nieuw grootrondstempel werd toegezonden op 30 maart 1901.
Het rechter kruis in het stempel was nu van het gebruikelijke rechte type.
De letters van de kantoornaam zijn ook in dit stempel ‘normaal’ gespatieerd.
GRPK 0098B
1903-11-03

(1)

breed

Op 3 november 1903 werd een nieuw stempel verstrekt, waarbij de letters van de kantoornaam breder
waren gespatieerd.
Het postkantoor Grave ontving drie grootrondstempels in drie verschillende typen.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 26 maart 1909.

’sGRAVELAND (NH)
Dienstorder No 3304 E van 27 maart 1894: Het telefoonkantoor te ’s Graveland wordt met 1 April
a.s. vervangen door een telegraafkantoor in vereeniging met het postkantoor.
GRPK 0099
1895-08-09

(1)

Op 9 augustus 1895 werd een grootrondstempel toegezonden, inclusief een doos met 18-uur
karakters.
Een nieuw grootrondstempel werd bijna tien jaar later toegezonden.
Bij de afdruk is niet vermeld of dit met of zonder karakters is gebeurd.

Het laatste grootrondstempel voor het postkantoor ’sGraveland werd toegezonden op 22 februari
1906, inclusief een doos met 18-uur karakters.
Het postkantoor ’s-Graveland ontving drie grootrondstempels.
Een kortebalkstempel werd toegezonden op 27 juli 1917.
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’sGRAVENHAGE (ZH)
GRPK 0100
1895-02-23

De eerste verstrekking van 10 grootrond stempels vond plaats op 23 februari 1895. Bij deze stempels
werden ook tien dozen karakters gevoegd. De afdruk met de (onmogelijke) datum 31 juni 1895 is
afkomstig uit het stempelboek van De Munt te Utrecht.

Op 12 oktober 1895 werden 5 stempels toegezonden alsmede 5 dozen karakters.
Opnieuw 5 stempels met 5 dozen karakters volgden op 14 november 1895 (zie afbeelding stempel
van 12 oktober 1895).

Iets meer dan een jaar later, op 14 november 1896 werden 6 stempels met 6 dozen karakters toegezonden.
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Voor het stempeltoestel werden op 12 februari 1897 6 stempels met 6 dozen karakters verstrekt.
Op 16 maart 1897 werd één stempel met één doos karakters toegezonden.

Drie stempels met drie dozen karakters werden toegezonden op 23 juni 1897.
Op 23 oktober 1897 werden 6 stempels met 6 dozen karakters verzonden.
Twee stempels met twee dozen karakters werden verzonden op 18 januari 1898.

Twee stempels met twee dozen karakters werden verstrekt op 18 juni 1898.
Wederom twee stempel, nu zonder karakters, werden verzonden op 6 augustus 1898.
Met 10 dozen karakters werden op 18 november 1898 tien stempels toegezonden.

Ten behoeve van het stempeltoestel werden 2 stempels met 2 dozen karakters toegezonden.
Wederom ten behoeve van het stempeltoestel werd een stempel verstrekt met één doos karakters en
een nippel.
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Op 12 september 1899 werd een stempel met één doos karakters toegezonden.

Een kantoornaamstempel en vijf dagtekeningstempels grootrond zonder karakters werden toegezonden op 4 oktober 1899.
In februari 1900, een dag is niet aangegeven, werden twee stempels zonder karakters toegezonden.

Twee stempels, zonder karakters, alsmede een stempel ONTOEREIKEND, een kantoornaamstempel
en een stempel BRIEVEN-BUS werden in april 1900 verzonden.
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Op 5 november 1900 werden 10 stempels met 10 dozen karakters verstrekt.
Twee stempels zonder karakters en twee stempels met twee dozen karakters werden toegezonden op
30 maart 1901.
De twee stempels met karakters waren bestemd voor het stempeltoestel.

Op 8 juli 1901 werden twee stempels zonder karakters verstrekt.
Het linker kruis in het stempel is iets kleiner dan gebruikelijk.

Ten behoeve van het Bureel Quitanciën van het postkantoor ’s-Gravenhage, werd op 3 januari 1902
een stempel met een doos karakters toegezonden. In het stempelboek is geen afdruk opgenomen van
het betreffende stempel.
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Op 10 februari 1902 werden 10 stempels zonder karakters verzonden.
Twee stempels, met karakters, werden verzonden op 9 juni 1902.
Ten behoeve van het stempeltoestel werden twee stempels met karakters verstrekt op 5 augustus
1902.

Op 12 mei 1903 werden twee stempels verstrekt. Niet is aangegeven, of deze stempels al dan niet
met twee dozen stempelkarakters werden toegezonden.
Op 18 mei 1903 werden vijf stempels en vijf dozen met karakters toegezonden.

Nogmaals vijf stempels en vijf dozen met karakters werden verzonden op 12 september 1903.

Op 7 oktober 1903 werden wederom 5 stempels en 5 dozen met karakters toegezonden.
Vier stempels met vier dozen karakters werden verstrekt op 13 februari 1904.
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1904-10-24

(10)

Op 4 oktober 1904 werden zes stempels met karakters en vier stempels zonder karakters
toegezonden.

Vier stempels zonder karakters werden verstrekt op 28 februari 1904.
De laatste zes grootrondstempels voor ’sGravenhage werden toegezonden op 6 juni 1905.
Het postkantoor ’s-Gravenhage ontving 143 grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en gearceerde segmenten, werd toegezonden op
13 juli 1906.

’sGRAVENZANDE (ZH)
Het postkantoor ’s-Gravenzande was verantwoordelijk voor het tramtraject van ’s-GRAVENHAGE
naar ’s-GRAVENZANDE v.v.
GRPK 0101
1898-07-16

Op 16 juli 1898 werd een grootrondstempel verstrekt. Bij de afdruk is geen vermelding opgenomen
betreffende het al of niet zenden van een doos met 18-uur karakters.
Een nieuw stempel met karakters werd toegezonden op 26 november 1905.
Het postkantoor ’s-Gravenzande ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 december 1907.
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GROENLOO c.q. GROENLO (GD)
GRPK 0103
1895-04-24

Op 24 april 1895 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Op 21 februari 1903 werd een nieuw stempel gezonden met de gewijzigde benaming GROENLO (zie
aldaar).
GRPK 0102
1903-02-21

Op 21 februari 1903 werd een nieuw stempel gezonden met de gewijzigde benaming GROENLO.
De benaming GROENLOO was op 1 januari 1883 van kracht geworden.
De wijziging in GROENLO werd vermeld in de Alphabetische Lijst van augustus 1903.
Op 14 november 1904 werd een grootrondstempel zonder karakters verstrekt.
Het postkantoor Groenlo ontving twee grootrondstempels met deze benaming en één met de
benaming GROENLOO.
Een langebalkstempel werd toegezonden op 31 december 1906.

GRONINGEN (GR)
Tot het ressort van het postkantoor Groningen behoorden de hulpkantoren Adorp, Burum, Opende,
Roden, Ten Post, Zevenhuizen en ’t Zandt. Verder het traject WINSCHOTEN-STADSKANAAL.
GRPK 0104
1896-02-25

Op 25 februari 1896 werden vijf grootrondstempels met vijf dozen 18-uur karakters verstrekt.
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Vier nieuwe stempels met karakters werden toegezonden op 23 januari 1897.

Een grootrondstempel voor het stempeltoestel werd verzonden op 10 april 1897.
Op 5 juni 1897 werd nog een stempel voor het stempeltoestel verstrekt (zie afbeelding 10 april 1897).

Een nieuw grootrondstempel werd, met een doos 18-uur karakters, toegezonden op 18 november
1898.
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In februari 1900 (de dag van verstrekking is niet vermeld) werden twee nieuwe grootrondstempels met
karakters toegezonden alsmede een aantal bestellerstempels. De bestellerstempels 11 tot en met 43
waren bestemd om verloren of onbruikbaar geworden exemplaren te vervangen en de stempels met
de nummers 49 tot en met 54 waren voor uitbreiding.
Vier stempels zonder karakters werden verstrekt op 30 april 1901.
Waarschijnlijk was het jaartal in de afdruk van het stempel van 25 november niet diep genoeg
vastgezet, zodat deze niet werd afgedrukt tijdens het stempelen.

Nogmaals vier stempels zonder karakters werden toegezonden op 4 oktober 1901.
Vier stempels met karakters werden verstrekt op 16 januari 1902.

Op 18 augustus 1904 werden zes stempels waarvan drie met en drie zonder karakters verstrekt.
Het postkantoor Groningen ontving 32 grootrondstempels.
De langebalkstempels, met gearceerde elementen, werden toegezonden op 4 augustus 1906.

Blokje in plaats van tijdaanduiding
Van Groningen zijn afdrukken bekend waarbij de tijdaanduiding vervangen is door een ‘blokje’
(omgekeerde tijdsaanduiding). Met dank aan Kees Emmen.

Waarschijnlijk gebruikt voor de stempeling van massadrukwerk.
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GROUW (FR)
GRPK 0105A
\

1895-03-30

Op 30 maart 1895 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
De letters van de benaming GROUW in het stempel zijn kleiner dan in het stempel van 1900.
GRPK 0105B
1900-07-00

In juli 1900 (de dag van verstrekking is niet vermeld) volgde een nieuw stempel met karakters.
De letters van de benaming GROUW in het stempel zijn groter dan in het stempel van 1895.
Bij de afdruk van het stempel is vermeld: Ontvangen en vernietigd maart 1926.
Het postkantoor Grouw ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 september 1908.

GULPEN (LB)
Tot het ressort van het postkantoor Gulpen behoorden de hulppostkantoren Mechelen en Wijlre.
GRPK 0106
1896-12018

Het eerste grootrondstempel voor het postkantoor Gulpen werd toegezonden op 18 december 1896.
Daarbij was een doos met 18-uur karakters gevoegd.
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Op 12 februari 1901 volgde een nieuw stempel, eveneens met karakters.
Een zeer late verstrekking van een grootrondstempel aan een postkantoor vond plaats aan Gulpen.
Dat was op 3 december 1907.
Het postkantoor Gulpen ontving drie grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 26 februari 1912.

HAAKSBERGEN (OV)
Het postkantoor werd opgericht op 1 november 1892.
GRPK 0107
1904-10-03

De afdruk van het stempel werd in het stempelboek abusievelijk aangebracht op de bladzijde van het
postkantoor Haarlem. Het stempel werd, met karakters, op 3 oktober 1904 toegezonden.
Het postkantoor Haaksbergen ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1912.

HAARLEM (NH)
GRPK 0108
1896-02-25

De eerste vijf grootrondstempels voor het postkantoor Haarlem werden, met vijf dozen karakters,
toegezonden op 25 februari 1896.
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Voor het stempeltoestel werd op 10 april 1897 een stempel verstrekt, met karakters.
Nog een stempel volgde op 5 juni 1897.

Op 14 februari 1898 werden vijf nieuwe stempels verstrekt, waarvan 3 met en 2 zonder karakters.
Vier nieuwe stempels met karakters werden verzonden op 4 oktober 1899.

Op 5 augustus 1901 werden vijf nieuwe grootrondstempels met vijf dozen 18-uur karakters
toegezonden.
Vier stempels met karakters werden verstrekt op 13 februari 1904.

Op 6 februari 1905 werden de laatste drie grootrondstempels voor het postkantoor Haarlem toegezonden.

Het postkantoor Haarlem ontving 28 grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en gearceerde elementen, werd toegezonden op 4
augustus 1906.
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Hulpkantoor uurkarakters

Het grootrondstempel HAARLEM met hulpkantoor uurkarakters 4-8N gebruikt op 2 februari 1912 op
portzegels van ½ cent. Met dank aan Maarten van Teeseling.
De reden van het gebruik van hulpkantoor uurkarakters is niet duidelijk. Voorschrift is dat de (hoofd-)
postkantoren altijd de postkantoor-uurkarakters gebruiken, dus die met een interval van één uur.

HAARLEMMERMEER (NH)
GRPK 0109
1895-03-30

Op 30 maart 1895 werd een grootrondstempel verstrekt, met een doos 18-uur karakters.
Het tweede grootrondstempel volgde op 16 juli 1896, eveneens met karakters.
Het postkantoor Haarlemmermeer ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 september 1907.

HANSWEERT (ZL)
Dienstorder No 52 van 1 februari 1906: Het hulppostkantoor te Hansweert wordt, met ingang van 1
Maart 1906, opgeheven. In vereeniging met het ter plaatse gevestigde telegraafkantoor wordt aldaar,
met ingang van denzelfden datum, een postkantoor opgericht.
GRPK 0110
1906-02-22

hulppostkantoor HANSWEERD

Op 22 februari 1906 werden twee grootrondstempels met de benaming HANSWEERT toegezonden.
Het hulppostkantoor Hansweerd had op 14 november 1895 een grootrondstempel verstrekt gekregen
(zie aldaar).

25

Het postkantoor Hansweert ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1910.

HARDENBERG (OV)
Dienstorder No 192 van 3 mei 1906: Met ingang van 1 Juni 1906 wordt het hulppostkantoor te
Hardenberg opgeheven en een postkantoor gevestigd.
GRPK 0111
1906-06-01

17-10
1898

1904

1906 hulpkantoorkarakters

Een afdruk van een grootrondstempel werd niet in het stempelboek aangebracht op de bladzijde van
het postkantoor Hardenberg. Wel een afdruk van het stempel AFGESCHREVEN (3 september 1906)
en enkele bestellerstempels. De afdrukken van de stempels hierboven zijn van de hulpkantoorstempels, verstrekt op 24 mei 1898 en 27 februari 1904.
Waarschijnlijk is (of zijn) alleen een doos met postkantoorkarakters verstrekt.

13 september 1926

De langebalkstempels met volgnummer 1 en 2 werden bij De Munt besteld in april 1906. Boven de
bestelling is in het stempelboek geschreven: Volgens schrijven van directeur Hardenberg zijn de
dagtekeningstempels nrs 1 en 2 nooit te Hardenberg geweest (Zie rapport directeur Hardenberg d.d. 6
september 1927. Door de tekst werd geschreven: toegezonden (zonder datum). Afdrukken van de
beide stempels ontbreken echter. De beide grootrondstempels bleven in gebruik.
Het postkantoor Hardenberg ontving dus géén nieuwe grootrondstempels, maar alleen een of twee
dozen met 18-uur karakters.
Een kortebalkstempel werd verzonden op 30 september 1927.
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HARDERWIJK (GD)
Tot het ressort van het postkantoor Harderwijk behoorden de hulppostkantoren van Elspeet, Nunspeet
en Veldwijk.
GRPK 0112
1896-11-14

Het eerste grootrondstempel voor het postkantoor Harderwijk werd verstrekt op 14 november 1896.
Daarbij was een doos met 18-uur karakters gevoegd.
Op 18 mei 1903 werden twee nieuwe stempels toegezonden, met karakters.
Het postkantoor Harderwijk ontving drie grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 24 februari 1910.

HARLINGEN (FR)
Tot het ressort van het postkantoor Harlingen behoorden de hulpkantoren van Kimswerd, Minnertsga,
Pingjum, Sexbierum en Tzummarum.
GRPK 0113
1896-09-15

Op 15 september 1896 werd een grootrondstempel en een doos karakters toegezonden.
Drie nieuwe stempels, met karakters, volgden op 18 augustus 1897.

Op 29 mei 1903 volgden nog twee stempels.
Het postkantoor Harlingen ontving zes grootrondstempels.
Een langebalk hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 november 1908.
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HASSELT (OV)
Het postkantoor te Hasselt werd opgericht op 1 mei 1894. Twee kleinrondstempels werden op die
datum aan het nieuwe postkantoor verstrekt. Er werd echter géén grootrondstempel aangemaakt.
Dienstorder No 63P van 27 maart 1894: De hulpkantoren te Hasselt, Monster, Moordrecht, Vlieland
en Werkendam, vereenigd met het telegraafkantoor, worden met ingang van 1 Mei a.s. tot postkantoren verheven.
Het postkantoor Hasselt heeft dus geen grootrondstempels ontvangen.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1910.

HATTEM (GD)
Tot het ressort van het postkantoor Hattem behoorde het hulppostkantoor van Wapenvelde (of
Wapenveld).
GRPK 0114
1899-09-12

Op 12 september 1899 werd een grootrondstempel met een doos karakters toegezonden.
Het postkantoor Hattem ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 24 juni 1907.

HEEMSTEDE (NH)
Tot het ressort van het postkantoor Heemstede behoorden de hulpkantoren van Bennebroek,
Vogelenzang en Vogelenzang-Station.
GRPK 0115
1896-03-12

Op 12 maart 1896 werd een grootrondstempel en een doos karakters toegezonden.
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Op 16 januari 1902 volgde een nieuw stempel, eveneens met karakters.
Het laatste grootrondstempel voor het postkantoor Heemstede werd verstrekt op 14 maart 1905.
Het postkantoor Heemstede ontving drie grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 23 juli 1906.

HEERDE (GD)
Dienstorder No 59 P – 52 T van 9 april 1898: Het hulpkantoor der posterijen te Heerde wordt, met
ingang van 1 Mei 1898, opgeheven en vervangen door een postkantoor, in vereeniging met het aldaar
gevestigde rijkstelephoonkantoor.
Tot het ressort van het postkantoor Heerde behoorde het hulppostkantoor van Veessen.
GRPK 0116
1898-05-01

Hulpkantoor Heerde

Het hulppostkantoor Heerde had op 5 juni 1897 een grootrondstempel ontvangen met
hulpkantoorkarakters (zie aldaar). Waarschijnlijk is rond 1 mei 1898 een doos met 18-uur karakters
verstrekt. Twee nieuwe grootrondstempels werden toegezonden op 22 februari 1899.
Het postkantoor Heerde ontving als postkantoor één grootrondstempel en had tevens het eerder
verstrekte stempel in gebruik.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 februari 1913.

HEERENVEEN (FR)
Tot het ressort van het postkantoor Heerenveen behoorden de hulppostkantoren van Donkerbroek,
Makkinga, Nijehorne, Oldeberkoop, Oudeschoot en St. Johannesga.
GRPK 0117
1896-09-15
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Op 15 september 1896 werd een grootrondstempel verstrekt, met een doos 18-uur karakters.
Een nieuw stempel werd toegezonden op 16 juli 1898.

Een nieuw stempel werd verstrekt op 16 januari 1902.
Op 14 januari 1905 werden twee stempels met twee dozen karakters toegezonden.
Het postkantoor Heerenveen ontving vijf grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 maart 1907.

HEERLEN (LB)
Dienstorder No 156 P – 134 T van 5 september 1895: Voor ’t vervolg zal de naam Heerle (prov.
Limburg) in alle stukken weder worden geschreven Heerlen.
Tot het ressort van het postkantoor Heerlen behoorden de hulppostkantoren van Heerlerheide,
Hoensbroek en Voerendaal.
GRPK 0118A
1895-10-15

Op 15 oktober 1895 werd een grootrondstempel verstrekt.
Het rechter kruis in het stempel is afgeplat.
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GRPK 0118B
1896-01-02

Op 2 januari 1896 werd een nieuw stempel verstrekt, met karakters.
Het postkantoor Heerlen ontving twee grootrondstempels in twee typen.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 15 oktober 1906.

HEES (GD)
Dienstorder No 125 van 5 juni 1900: Het hulpkantoor der posterijen te Hees wordt met ingang van 1
Augustus e.k. opgeheven en vervangen door een postkantoor.
GRPK 0119
1900-08-01

Op 1 augustus 1900 werden twee grootrondstempels met karakters toegezonden.
Het postkantoor Hees ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908.
Het postkantoor werd op 1 maart 1924 vervangen door een bijpostkantoor behorende tot het
postkantoor Nijmegen.

HEIJTHUIZEN (LB)
Dienstorder No 549 van 13 oktober 1904: Het hulpkantoor te Heythuizen wordt, met ingang van 16
October 1904, vervangen door een postkantoor.
Tot het ressort van het postkantoor Heijthuizen behoorden de hulppostkantoren van Haelen, Neer en
Roggel.
GRPK 0120
1904-10-15
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hulppostkantoor

Op 15 oktober 1904 werden twee grootrondstempels toegezonden.
Eerder had het hulpkantoor een grootrondstempel ontvangen op 7 mei 1900 (zie aldaar).
Het postkantoor Heijthuizen ontving als zodanig twee grootrondstempels.
De grootrondstempels werden terugontvangen en vernietigd op 19 februari 1918.
Het langebalkstempel werd toegezonden op 3 januari 1910.

HELDER (NH)
Tot het ressort van het postkantoor (Den) Helder behoorde het hulppostkantoor van Koegras.
GRPK 0121
1896-07-16

Op 16 juli 1896 werden twee grootrondstempels toegezonden, inclusief karakters.
Een nieuw stempel volgde op 30 september 1898, met een doos karakters.

Op 16 januari 1906 werd een nieuw grootrondstempel verstrekt, met karakters.
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Op 17 november 1902 werd een stempel toegezonden. Bij de afdruk is niet vermeld of al dan niet een
doos karakters werd meegezonden.
Een nieuw stempel werd, met karakters, op 20 maart 1903 verstrekt.

Op 7 maart 1906 werden de laatste twee grootrondstempels voor het postkantoor Helder toegezonden. Daarbij werden twee dozen karakters gevoegd.
Het postkantoor Den Helder ontving acht grootrondstempels met de benaming HELDER.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 november 1906.

HELLEVOETSLUIS (ZH)
Tot het ressort van het postkantoor Hellevoetsluis behoorde het hulppostkantoor van Nieuwenhoorn.
GRPK 0122
1897-02-22

Op 22 februari 1897 werd een grootrondstempel alsmede een doos karakters toegezonden.

Op 2 mei 1899 werd een nieuw stempel verstrekt, met een doos karakters.
Twee stempels, met karakters, volgden op 25 maart 1905.
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Het postkantoor Hellevoetsluis ontving vier grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908.

HELMOND (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Helmond behoorden de hulpkantoren van bakel, Griendstveen,
Helenaveen en Mierlo.
GRPK 0123
1895-07-13

Op 13 juli 1895 werd een grootrondstempel met een doos 18-uur karakters verstrekt.
Een nieuw stempel volgde op 7 januari 1899, eveneens met een doos karakters.

Een nieuw stempel werd toegezonden op 16 januari 1902, met een doos karakters.
Met een doos 18-uur karakters werd een nieuw stempel verstrekt op 3 november 1903.
Het laatste grootrondstempel voor het postkantoor Helmond werd, met een doos karakters,
toegezonden op 7 maart 1906.
Het postkantoor Helmond ontving vijf grootrondstempels.
Een langebalk hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 april 1907.

HENGELOO c.q. HENGELO (OV)
Tot het ressort van het postkantoor Hengelo behoorde het hulppostkantoor van Boekelo.
GRPK 0125
1896-09-15

Op 15 september 1896 werd een grootrondstempel alsmede een doos 18-uur karakters toegezonden.
De benaming HENGELOO was ingevoerd op 1 januari 1883. Volgens de Alphabetische lijst van
november 1901 werd de benaming gewijzigd in HENGELO (zie hierboven).
Het postkantoor Hengelo ontving één grootrondstempel met de benaming HENGELOO (OV:).
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GRPK 0124
1903-03-19

Het grootrondstempel met de benaming HENGELO werd toegezonden op 19 maart 1903.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 24 juli 1907.
Het postkantoor Hengelo ontving één grootrondstempel met deze benaming.

’sHERTOGENBOSCH (NB)
Tot het ressort van het postkantoor ’s-Hertogenbosch behoorden de hulpkantoren van Den Dungen,
Engelen en Nieuwkuijk.
GRPK 0126
1897-04-10

Voor het stempeltoestel werden de twee eerste grootrondstempels met karakters toegezonden.
Dat gebeurde op 10 april 1897 (één exemplaar) en op 5 juni 1897 (het tweede exemplaar).

Vier stempels met vier dozen karakters werden verstrekt op 18 januari 1898.
Nogmaals vier stempels met karakters werden op 19 december 1898 toegezonden.
Twee stempels volgden op 5 november 1900
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Op 10 februari 1902 werden drie nieuwe grootrondstempels verstrekt.
Daarbij werden drie dozen met 18-uur karakters meegezonden.
Op 12 december 1903 volgden drie nieuwe grootrondstempels, wederom met drie dozen karakters.
Bij de zending was een bestellerstempel nummer 14 gevoegd.

Twee nieuwe grootrondstempels werden verstrekt op 12 december 1904. Eén met een doos karakters
en de andere zonder karakters.
Op 7 april 1905 werden de twee laatste grootrondstempels aan ’s-Hertogenbosch verstrekt.
Het postkantoor ’s-Hertogenbosch ontving 22 grootrondstempels.
Een kortebalkstempel van groot model werd toegezonden op 10 juni 1906.

HEUSDEN (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Heusden behoorden de hulpkantoren van Drunen, Genderen,
Veen en Wijk en Aalburg.
GRPK 0127
1895-07-13
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Op 13 juli 1895 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Heusden ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 november 1906.

HILLEGOM (ZH)
Dienstorder No 173 P. – 107 T. van 10 augustus 1894: In het belang van den bloembollenhandel
zal het post- en telegraafkantoor te Hillegom, voor het tijdvak van 15 Augustus tot en met 15
November aanstaande, met doorloopenden dagdienst open zijn.
GRPK 0128A
1899-09-12

Op 12 september 1899 werd een grootrondstempel met daarbij een doos 18-uur karakters toegezonden. Het linker kruis in het stempel is recht.
GRPK 0128B
1902-07-14

Op 14 juli 1902 werd een nieuw stempel toegezonden, eveneens met een doos karakters.
Het linker kruis in het stempel is sterk afgeplat.
Het postkantoor Hillegom ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 15 oktober 1906.

37

HILVERSUM (NH)
Tot het ressort van het postkantoor Hilversum behoorde het hulppostkantoor van Loosdrecht.
GRPK 0129
1896-08-07

Op 7 augustus 1896 werd een grootrondstempel met een doos karakters verstrekt.
Een nieuw stempel, eveneens met karakters, volgde op 23 januari 1897.

Op 7 juni 1899 werd een nieuw grootrondstempel verstrekt, zonder karakters.

Op 22 maart 1901 werd een nieuw stempel verstrekt, zonder karakters.
Met karakters volgde op 10 februari 1902 een nieuw grootrondstempel.
Op 22 juli 1902 werd een stempel toegezonden, inclusief een doos 18-uur karakters.

Twee nieuwe grootrondstempels met twee dozen karakters werden verstrekt op 24 februari 1904.
Het laatste grootrondstempel voor het postkantoor Hilversum werd toegezonden op 18 april 1904.
Het postkantoor Hilversum ontving tien grootrondstempels.
Een langebalkstempel werd toegezonden op 5 juli 1906.
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HOEK VAN HOLLAND (ZH)
Dienstorder No 52 van 1 februari 1906: Het hulppostkantoor te Hoek van Holland wordt, met ingang
van 1 Maart 1906, opgeheven. In vereeniging met het ter plaatse gevestigde telegraafkantoor wordt
aldaar, met ingang van denzelfden datum, een postkantoor opgericht.
GRPK 0130
1906-02-22

Twee nieuwe grootrondstempels werden toegezonden op 22 februari 1906.
Eerder waren grootrondstempels verstrekt aan het hulppostkantoor Hoek van Holland (zie aldaar).
Het eerste stempel was verstrekt in september 1900 en het tweede op 15 april 1905.
Het postkantoor Hoek van Holland ontving als zodanig twee nieuwe grootrondstempels.
De twee andere stempels waren waarschijnlijk eveneens nog in gebruik.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 februari 1908.

HOOGEVEEN (DR)
Tot het ressort van het postkantoor Hoogeveen behoorden de hulppostkantoren Hollandsche Veld en
Kokange (of Koekange).
GRPK 0131A
1896-09-15

Op 15 september 1896 werd een grootrondstempel verstrekt alsmede een doos met 18-uur karakters.
Het rechter kruis in het stempel is iets afgeplat en duidelijk anders van model dan van het tweede
stempel.
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GRPK 0131B
1902-06-23

Het tweede grootrondstempel werd toegezonden op 23 juni 1902.
Het postkantoor Hoogeveen ontving twee grootrondstempels in twee typen.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 augustus 1907.

HOOGEZAND (GR)
Tot het ressort van het postkantoor Hoogezand behoorden de hulpkantoren van Foxhol, Kolham en
Schildwolde.
GRPK 0132
1895-08-09

Op 9 augustus 1895 werd een grootrondstempel toegezonden, inclusief een doos karakters.

Het tweede grootrondstempel werd verstrekt op 12 juli 1899, weer met een doos karakters.
Het postkantoor Hoogezand ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 januari 1910.
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HOORN (NH)
Tot het ressort van het postkantoor Hoorn behoorden de hulpkantoren van Berkhout, Hoogkarspel,
Nibbikswoud, Ooster Blokker, Oosthuizen, Schellinkhout, Venhuizen, Westwoud, Wijdenes en Zwaag.
GRPK 0133
1896-07-16

Op 16 juli 1896 werd een grootrondstempel en een doos karakters verstrekt.
Twee nieuwe stempels volgden op 16 maart 1897, inclusief twee dozen met 18-uur karakters.
Een nieuw stempel werd toegezonden op 10 februari 1902, inclusief een doos karakters.

Op 24 juli 1903 werd een nieuw stempel toegezonden, met een doos karakters.
Het laatste grootrondstempel voor Hoorn werd toegezonden op 16 februari 1905.
Het postkantoor Hoorn ontving zes grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en gearceerde elementen, werd toegezonden op
23 juni 1906.

HORST (LB)
Dienstorder No 20 van 14 februari 1902: Het hulpkantoor te Horst wordt, met ingang van 1 Mei e.k.
opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Tot het ressort van het postkantoor Horst behoorden de hulpkantoren America en Sevenum.
GRPK 0134
1902-05-01

Op 1 mei 1902 werden twee grootrondstempels met twee dozen karakters toegezonden
Het postkantoor Horst ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 januari 1910.
Op 1 juli 1924 werd het postkantoor Horst gedegradeerd tot hulppostkantoor.
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HUISEN c.q. HUISSEN (GD)
GRPK 0135
1899-06-07

Op 7 juni 1899 werd een grootrondstempel met een doos karakters verstrekt.
Op 1 januari 1883 was de benaming HUISEN van kracht geworden.
Het postkantoor Huisen ontving één grootrondstempel met deze benaming.
GRPK 0136
1903-02-21

Op 21 februari 1903 werden een grootrondstempel en een kantoornaamstempel met de gewijzigde
benaming HUISSEN verstrekt.
Het postkantoor Huissen ontving één grootrondstempel met deze benaming.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 april 1907.

HUIZEN (NH)
Dienstorder No 158 van 24 maart 1904: Het hulpkantoor der posterijen te Huizen wordt, met ingang
van 1 Mei e.k., opgeheven. In vereeniging met het ter plaatse gevestigde telegraafkantoor wordt
aldaar, met ingang van denzelfden datum, een postkantoor opgericht.
GRPK 0137
1904-05-01

Op 28 februari 1902 ontving het hulppostkantoor Huizen een grootrondstempel (zie aldaar).
Bij de bevordering tot postkantoor werd géén nieuw grootrondstempel verstrekt.
Afgebeeld is de afdruk van het in 1902 toegezonden stempel.
Het postkantoor Huizen ontving als postkantoor géén grootrondstempel.
Twee langebalkstempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 11 mei 1915.
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HULST (ZL)
Tot het ressort van het postkantoor Hulst behoorden de hulppostkantoren van Clinge, Kloosterzande,
Kuitaart, St Janssteen en Stoppeldijk.
GRPK 0138
1899-07-12

Op 12 juli 1899 werd een grootrondstempel met daarbij een doos 18-uur karakters verstrekt.
Het postkantoor Hulst ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 januari 1907.

IERSEKE (ZL)
GRPK 0139
1897-02-12

Een grootrondstempel met een doos karakters werd verstrekt op 12 februari 1897.
Het postkantoor Ierseke ontving één grootrondstempel.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming IJERSEKE, werd toegezonden op
30 september 1907.

IJMUIDEN (NH)
GRPK 0140
1897-02-22

Een grootrondstempel met karakters werd toegezonden op 22 februari 1897.
Het postkantoor IJmuiden ontving één grootrondstempel.
Met Arabische maandcijfers werd een langebalkstempel toegezonden op 12 november 1906.
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IJSELSTEIN (UT)
Tot het ressort van het postkantoor IJselstein behoorden de hulpkantoren van Benschop, Jaarsveld,
Lopik en Lopikerkapel.
GRPK 0141
1899-06-07

Op 7 juni 1899 werd een grootrondstempel met een doos 18-uur karakters toegezonden.
Het postkantoor IJselstein ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming IJSSELSTEIN, werd toegezonden op 25 februari 1907.

IJZENDIJKE (ZL)
GRPK 0140
1898-09-30

Een grootrondstempel met karakters werd verstrekt op 30 september 1898.
Het postkantoor IJzendijke ontving één grootrondstempel.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, was besteld op 13 april 1906 en werd
toegezonden op 23 juli 1906.

JOURE (FR)
Tot het ressort van het postkantoor Joure behoorden de hulpkantoren van Langweer, Scharsterbrug
en St Nicolaasga.
GRPK 0141
1896-08-15
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Op 15 augustus 1896 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Een nieuw stempel, met karakters, werd verstrekt op 14 november 1899.
Zonder karakters werd een stempel toegezonden op 16 februari 1905.
Het postkantoor Joure ontving drie grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1909.

KAATSHEUVEL (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Kaatsheuvel behoorden de hulpkantoren van Loon op Zand en
Sprang.
GRPK 0144
1902-06-23

Een grootrondstempel met karakters werd toegezonden op 23 juni 1902.
De afdruk van het stempel in het stempelboek is zwaar besmeurd door stempelinkt.
Het postkantoor Kaatsheuvel ontving één grootrondstempel.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, was besteld in juni 1906 en werd toegezonden op
21 november 1906.

KAMPEN (OV)
GRPK 0145
1900-04-00

In april 1900 werden twee grootrondstempels verstrekt. De dag van verstrekking is niet vermeld.
Eén stempel samen met een doos 18-uur karakters en één stempel zonder karakters.
Op 23 oktober 1901 volgde een nieuw grootrondstempel, zonder karakters.
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Het laatste grootrondstempel voor het postkantoor Kampen werd verzonden op 18 augustus 1904.
Hierbij was een doos 18-uur karakters gevoegd.
Het postkantoor Kampen ontving vier grootrondstempels.
Een langebalk-hamerstempel werd toegezonden op 11 april 1907.

KATWIJK AAN ZEE (ZH)
GRPK 0146
1905-03-25

Een grootrondstempel met karakters werd toegezonden op 25 maart 1905.
Het postkantoor Katwijk aan Zee ontving één grootrondstempel.
Met Romeinse maandcijfers werd een langebalkstempel toegezonden op 5 september 1912.

KERK-DRIEL (GD)
Dienstorder No 118 van 9 maart 1906: Met ingang van 16 Maart 1906 wordt het hulppostkantoor te
Kerk-Driel opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
GRPK 0147
1906-03-16

Twee grootrond dagtekeningstempels werden, inclusief twee dozen met karakters, op 16 maart 1906
verstrekt aan het nieuwe postkantoor Kerk-Driel. Van de stempels is géén afdruk aangebracht in het
stempelboek, doch slechts een aantekening. De afdruk van het stempel hierboven is van het
hulpkantoorstempel, afgedrukt in het stempelboek, verstrekt in 1896.
Het postkantoor Kerkdriel ontving twee grootrondstempels met de benaming KERK-DRIEL.
Een kortebalkstempel werd toegezonden op 3 februari 1917.
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KERKRAEDE (LB)
Tot het ressort van het postkantoor Kerkraede behoorden de hulppostkantoren van Schaesberg,
Spekholzerheide en Waubach.
GRPK 0148
1897-09-00

In september 1897 (een dag is niet vermeld) werden twee grootrondstempels alsmede twee dozen
met 18-uur karakters verstrekt.
Het postkantoor Kerkrade ontving twee grootrondstempels met de benaming KERKRAEDE.
Het langebalk-hamerstempel, met Arabische maandcijfers en met de benaming KERKRADE, werd
toegezonden op 10 januari 1908.

KLUNDERT (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Klundert behoorden de hulpkantoren van Fijnaart en Heiningen.
GRPK 0149
1896-01-02

Een grootrondstempel werd, met karakters, op 2 januari 1896 toegezonden.
Een nieuw stempel werd met karakters in maart 1906 verstrekt.
Het postkantoor Klundert ontving twee grootrondstempels.
Met Arabische maandcijfers werd een langebalkstempel toegezonden op 12 oktober 1907.

KOEVORDEN (DR) zie COEVORDEN
KOLLUM (FR)
GRPK 0151
1896-07-16

Op 16 juli 1896 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
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Het stempel werd terugontvangen op 17 maart 1924 en vernietigd op 3 maart 1925.

Een nieuw stempel werd, met karakters, toegezonden op 24 januari 1904.
Het postkantoor Kollum ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 1 februari 1911.
Ook dit grootrondstempel werd terugontvangen op 17 maart 1924 en vernietigd op 3 maart 1925.

KOOG-ZAANDIJK (NH)
Tot het ressort van het postkantoor Koog-Zaandijk behoorde het hulppostkantoor Westzaan.
GRPK 0152
1895-08-09

Een grootrondstempel met karakters werd verstrekt op 9 augustus 1895.

Een nieuw stempel met karakters werd toegezonden op 10 februari 1902.
Het derde grootrondstempel werd verstrekt op 13 februari 1904. Ook hierbij was een doos met 18-uur
karakters gevoegd.
Het postkantoor Koog-Zaandijk ontving drie grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 27 augustus 1906.
N.B. De naam Koog-Zaandijk is geen plaatsnaam maar een samenvoeging van de gemeentenamen
Koog aan de Zaan en Zaandijk. Het gezamenlijke postkantoor lag nagenoeg op de grens van beide
gemeenten.
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KRABBENDIJKE (ZL)
Het postkantoor werd opgericht op 1 februari 1900. Tot het ressort behoorde het hulppostkantoor van
Waarde.
GRPK 0153
1900-02-01

Op 1 februari 1900 werd een grootrondstempel naar het postkantoor te Krabbendijke gezonden.
Het postkantoor Krabbendijke ontving één grootrondstempel.
Een kortebalkstempel werd toegezonden op 23 augustus 1917.

KRALINGSCHEVEER (ZH)
Dienstorder No 76 P – 43 T van 25 maart 1897: Het hulppost- en telegraaf kantoor te Kralingscheveer wordt, met ingang van 1 April e.k., vervangen door een post- en telegraafkantoor, welk
kantoor mede voor den dienst der telegraphische postwissels zal zijn opengesteld. De hulpkantoren te
Charlois en te Katendrecht worden, mede met ingang van genoemden datum, vervangen door
bijkantoren der posterijen; het eerstgenoemde in vereeniging met het ter plaatse gevestigde
telephoonkantoor.
GRPK 0154
1897-03-23

Op 23 maart 1897 werden twee grootrondstempels met twee dozen 18-uur karakters toegezonden.
De twee stempels werden op 1 april 1897 in gebruik genomen.
Het postkantoor Kralingscheveer ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 augustus 1907.

KRIMPEN AAN DE LEK (ZH)
Dienstorder No 192 van 3 mei 1906: Met ingang van 16 Mei 1906 wordt te Krimpen a.d. Lek het
hulppostkantoor opgeheven en aldaar, in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraafkantoor
een postkantoor gevestigd.
GRPK 0155
1906-05-16
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Bij de bevordering tot postkantoor werd alleen een doos met postkantoorkarakters verstrek.
De afgebeelde stempelafdruk is het in 1902 aan het hulpkantoor verstrekte stempel (zie aldaar).
Het postkantoor Krimpen a/d Lek ontving géén nieuw grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 augustus 1912.

KROMMENIE (NH)
Tot het ressort van het postkantoor Krommenie behoorde het hulppostkantoor van Assendelft.
GRPK 0156
1900-09-00

In september 1900 (een dag van verstrekking is niet vermeld) werden twee grootrondstempels
verstrekt met twee dozen 18-uur karakters.
Het postkantoor Krommenie ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 13 augustus 1907.

LEERDAM (ZH)
Tot het ressort van het postkantoor Leerdam behoorden de hulppostkantoren van Acquoij, Asperen,
Heukelum en Leerbroek.
GRPK 0157
1901-04-30

Op 30 april 1901 werd een grootrondstempel en een doos karakters verstrekt.
Het tweede stempel met karakters werd toegezonden op 9 januari 1905.
Het postkantoor Leerdam ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 februari 1908.
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