LEEUWARDEN (FR)
Tot het ressort van het postkantoor Leeuwarden behoorden de hulpkantoren van Beetgumermolen,
Berlikum (Friesland), Cornjum, Deinum, Dronrijp, Ferwerd, Hallum, Mantgum, Marrum, Marssum,
Menaldum, Oosterlittens, Oudebildtzijl, Roordahuizum, St Anna Parochie, Stiens, Warga, Weidum,
Winsum (Friesland) en Wirdum (Friesland).
GRPK 0158
1895-11-26

Op 26 november 1895 werden vier grootrondstempels en vier dozen met 18-uur karakters
toegezonden.

Voor het stempeltoestel werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt. Eén stempel op 10
april 1897 en één stempel op 5 juni 1897.
Twee stempels met karakters werden op 12 september 1899 toegezonden.

In juli 1900 (een dag van verstrekking is niet vermeld) werden twee nieuwe stempels, met karakters,
toegezonden.
Op 14 juli 1902 werden drie stempels verstrekt. Niet is vermeld of dat al dan niet met karakters was.
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Een nieuw stempel, met karakters, werd verzonden op 16 mei 1903.
Zes grootrondstempels, zonder karakters, werden verstrekt op 6 februari 1905, alsmede zes
bestellerstempels.
Het postkantoor Leeuwarden ontving twintig grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en gearceerde elementen, werd toegezonden op
4 augustus 1906.

LEIDEN (ZH)
Tot het ressort van het postkantoor Leiden behoorden de hulpkantoren van Hazerswoude (Dorp),
Hazerswoude (Rijndijk), Hoogmade, Katwijk a/d Rijn, Leiderdorp, Rijnsburg, Valkenburg (ZuidHolland) en Zoeterwoude.
GRPK 0159
1895-08-31

Op 31 augustus 1895 werden twee grootrondstempels met twee dozen karakters verstrekt.
Tevens een bestellerstempel.
Op 15 september 1896 volgde een nieuw grootrondstempel, inclusief een doos karakters.

Voor het stempeltoestel werden twee grootrondstempels verstrekt, met karakters. Eén stempel op 10
april 1897 en één stempel op 5 juni 1897.
Een nieuw stempel werd, met karakters, op 18 augustus 1897 toegezonden.

2

1898-04-18

(1)

Op 28 april 1898 werd een stempel verstrekt, met karakters.
1899-06-07

(2)

Twee grootrondstempels werden op 7 juni 1899 toegezonden. De afdruk van het stempel is bijna niet
meer herkenbaar, doordat op de andere zijde van de bladzijde van het stempelboek een afdruk is
aangebracht van een lakcachet. De vette stempelinkt drong door het papier heen.
In juli 1900 (de dag van verstrekking is niet vermeld) werden twee stempels verstrekt, zonder
karakters.
Op 17 juni 1901 werden drie nieuwe grootrondstempels toegezonden. Daarbij werden twee dozen met
18-uur karakters gevoegd. Eén stempel werd verstrekt zonder karakters.
Verder een administratief stempel NA POSTTIJD. Het stempel was voorgeschreven (al geregeld in
Circulaire 124 van 21 augustus 1818) om af te drukken op alle brieven, die na de laatste lichting in de
brievenbus van het postkantoor werden aangetroffen. Het afgebeelde stempel (met omranding) was in
gebruik vanaf maart 1851. Eerder waren stempels in gebruik met de woorden in schrijfletters.

Op 14 juli 1902 werden nogmaals drie grootrondstempels verstrekt.
Een stempel met karakters werd toegezonden op 14 november 1904.
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De laatste drie grootrondstempels werden, met karakters, toegezonden op 6 juni 1905.
Het postkantoor Leiden ontving 21 grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en gearceerde elementen, werd toegezonden op
4 augustus 1906.

LEIDERDORP (ZH)
Dienstorder No 458 van 9 november 1905: Met ingang van 1 December 1905 wordt te Leiderdorp
het hulppostkantoor opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
GRPK 0160
1905-12-01

Een grootrondstempel werd, met een doos 18-uur karakters, toegezonden op 16 december 1905.
Het hulppostkantoor Leiderdorp had op 21 augustus 1903 een grootrondstempel ontvangen (zie
aldaar).
Een doos met 18-uur karakters was eerder voor dit stempel naar het postkantoor gezonden.
Het postkantoor Leiderdorp ontving één grootrondstempel maar had twee grootrondstempels in
gebruik.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 april 1911.

LEKKERKERK (ZH)
GRPK 0161
1899-06-07

(1)

Op 7 juni 1899 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Lekkerkerk ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel werd toegezonden op 20 februari 1913.
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LEMMER c.q. DE LEMMER (FR)
Tot het ressort van het postkantoor (de) Lemmer behoorden de hulpkantoren van Echtenerbrug en
Oosterzee.
GRPK 0053
1898-04-05

Op 5 april 1898 werd een grootrondstempel verstrekt. Daarbij een doos 18-uur karakters.
De benaming De Lemmer werd volgens de Alphabetisch Lijst van augustus 1903 gewijzigd in
Lemmer.
Het postkantoor De Lemmer ontving één grootrondstempel met deze benaming.
GRPK 0162
1903-12-12

Op 12 december 1903 werden een grootrondstempel en een doos met 18-uur karakters naar het
postkantoor te Lemmer gezonden.
Het postkantoor Lemmer ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 februari 1908.

LEUR (NB)
Dienstorder No 423 van 11 september 1903: Het hulpkantoor te Leur (N.Br.) wordt, met ingang van
1 October 1903, opgeheven en vervangen door een postkantoor.
GRPK 0163
1903-09-30

Op 30 september 1903 werden twee grootrondstempels met twee dozen 18-uur karakters aan het
postkantoor Leur verstrekt.
Eerder, op 10 april 1897, ontving het hulppostkantoor Leur een grootrondstempel (zie aldaar). Daarin
ontbrak echter de provincieaanduiding (N.B.). Afdrukken van dit stempel met 18-uur karakters zijn,
voor zover bekend, niet gevonden. Het postkantoor Leur ontving als zodanig twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 februari 1908.
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LICHTENVOORDE (GD)
GRPK 0164
1899-06-07

Op 7 juni 1899 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Een nieuw stempel met karakters werd toegezonden op 14 januari 1905
Het postkantoor te Lichtenvoorde ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 november 1906.

LISSE (ZH)
Dienstorder No 188 P – 338 T van 11 november 1899: Het hulpkantoor en het telephoonkantoor te
Lisse worden met ingang van 16 Januari 1900 opgeheven en vervangen door een post- en telegraafkantoor.
GRPK 0165
1900-01-16

Op 16 januari 1900 werden twee grootrondstempels met 18-uur karakters verstrekt.
Het hulpkantoor Lisse had op 14 november 1895 een grootrondstempel toegezonden gekregen (zie
aldaar). Het rechter kruis in dit stempel is afgeplat (zie afbeelding hierboven).
Het postkantoor Lisse ontving als zodanig twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 november 1908.
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LOBIT c.q. LOBITH (GD)
Tot het ressort van het postkantoor Lobit(h) behoorden de hulpkantoren van Doornenburg-Westpannerden, Pannerden en Spijk (Gelderland).
GRPK 0166
1896-11-14

Op 14 november 1896 werd een grootrondstempel met een doos karakters verstrekt.
Een nieuw stempel volgde op 3 november 1902, eveneens met karakters.
GRPK 0167
1903-02-21

Op 21 februari 1903 werd een stempel toegezonden met de gewijzigde benaming LOBITH.
Zonder karakters werd een grootrondstempel verstrekt op 6 juni 1905.
De plaats begon met de benaming ’T LOBITH als hulpkantoor met ingang van 1 september 1850.
De benaming LOBITH werd gehanteerd vanaf 1 juli 1882, toen het hulppostkantoor bevorderd werd
tot postkantoor.
Op 1 januari 1883 echter werd de benaming LOBIT voorgeschreven (zie aldaar).
In de Alphabetische Lijst van augustus 1903 echter werd weer de benaming LOBITH toegepast.
Het postkantoor Lobith ontving twee grootrondstempels met de benaming LOBIT en twee grootrondstempels met de benaming LOBITH.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming LOBITH, werd toegezonden op
21 maart 1908.
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LOCHEM (GD)
Tot het ressort van het postkantoor Lochem behoorde het hulppostkantoor van Laren (Gelderland).
GRPK 0168
1895-07-26

Op 26 juli 1895 werd een grootrondstempel met een doos karakters toegezonden.
Een nieuw stempel, eveneens met karakters, volgde op 13 oktober 1900.
Het derde grootrondstempel werd, met karakters, verstrekt op 24 september 1902.
Het postkantoor Lochem ontving drie grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 november 1908.

LOENEN AAN DE VECHT (UT)
Tot het ressort van het postkantoor Loenen a/d Vecht behoorden de hulpkantoren van Nieuwersluis
en Vreeland.
GRPK 0169
1899-02-01

Op 1 februari 1899 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Loenen aan de Vecht ontving één grootrondstempel.
Een kortebalkstempel werd toegezonden op 6 februari 1917.

LOOSDUINEN (ZH)
Dienstorder No 65 P – 108 T van 29 maart 1900: Het hulpkantoor en het telephoonkantoor te
Loosduinen worden, met ingang van 1 Juni e.k., opgeheven en vervangen door een post- en telegraafkantoor.
GRPK 0170
1900-06-01

Op 1 juni 1900 werden twee grootrondstempels met twee dozen 18-uur karakters verstrekt.
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Eerder, op 18 mei 1895, had het hulppostkantoor Loosduinen een grootrondstempel toegezonden
gekregen (zie aldaar).
Het postkantoor Loosduinen ontving als zodanig twee grootrondstempels.
De grootrondstempels van Loosduinen werden vernietigd op 23 maart 1921.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 10 augustus 1908.

LOPPERSUM (GR)
Het postkantoor werd opgericht op 16 november 1898. Tot het ressort van het postkantoor behoorden
de hulppostkantoren Garrelsweer, Westeremden en Zeerijp.
GRPK 0171
1898-11-16

Op 16 november 1898 werden twee grootrondstempels alsmede twee dozen 18-uur karakters naar
het postkantoor te Loppersum gezonden.
Slechts enkele maanden eerder, op 5 april 1898, had het hulpkantoor Loppersum een grootrondstempel ontvangen (zie aldaar).
Het postkantoor Loppersum ontving als zodanig twee grootrondstempels.
Een kortebalkstempel werd verzonden op 23 augustus 1917.

MAARSSEN (UT)
Tot het ressort van het postkantoor Maarssen behoorde het hulppostkantoor van Zuilen.
GRPK 0172
1896-03-12

Op 12 maart 1896 werd een grootrondstempels alsmede een doos karakters toegezonden.

Op 12 september 1899 volgde een nieuw stempel, inclusief een doos karakters.
Het derde stempel werd, met karakters, verstrekt op 26 oktober 1903.
Het postkantoor Maarssen ontving drie grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907.
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MAASSLUIS (ZH)
Tot het ressort van het postkantoor Maassluis behoorde het hulppostkantoor van Maasland.
GRPK 0173
1900-04-00

In april 1900 (de dag van verstrekking is niet vermeld) werd een stempel met karakters verstrekt.
Het tweede stempel werd, met karakters, toegezonden op 20 maart 1903.
Het postkantoor Maassluis ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 24 december 1906.

MAASTRICHT (LB)
Tot het ressort van het postkantoor Maastricht behoorden de hulppostkantoren van Beek (Limburg),
Bunde, Eijsden en Mechelen Wittem.
GRPK 0174
1895-08-31

Twee grootrondstempels met twee dozen karakters werden verstrekt op 31 augustus 1895.
Drie nieuwe stempels, eveneens met karakters, volgden op 22 februari 1897.

Voor het stempeltoestel werden twee grootrondstempels, met karakters verstrekt. Eén op 10 april
1897 en één op 5 juni 1897.
Op 1 februari 1899 werd een nieuw grootrondstempel toegezonden.
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Zonder karakters werd een grootrondstempel verstrekt op 30 maart 1901.
Eveneens zonder karakters volgde een stempel op 6 november 1901.

Op 20 november 1901 werd een nieuw stempel verstrekt, met karakters.
Twee stempels werden toegezonden op 29 juni 1903.

Nog twee stempels met karakters volgden op 27 juni 1904.
Het laatste grootrondstempel voor het postkantoor Maastricht werd verstrekt op 30 oktober 1905.
Het postkantoor Maastricht ontving zestien grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 november 1906.

11

MAKKUM (FR)
Tot het ressort van het postkantoor Makkum behoorde het hulppostkantoor van Gaast.
GRPK 0175
1896-08-05

Op 5 augustus 1896 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het tweede grootrondstempel werd op 18 december 1902 verstrekt.
Het postkantoor Makkum ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 juni 1909.

MARKELOO (OV)
Dienstorder No 207 van 21 september 1894: Het hulpkantoor te Markeloo wordt met ingang van 1
November a.s. tot postkantoor verheven.
GRPK 0176
1900-01-15

Op 15 januari 1900 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Markeloo ontving één grootrondstempel.
Een kortebalkstempel werd verzonden op 23 augustus 1917.
Met ingang van 16 maart 1924 werd het postkantoor gedegradeerd tot hulppostkantoor.

12

MEDEMBLIK (NH)
Tot het ressort van het postkantoor Medemblik behoorden de hulpkantoren van Abbekerk, Midwoud
en Twisk.
GRPK 0177
1897-10-28

Op 28 oktober 1897 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Het tweede stempel werd, met karakters, verstrekt op 2 mei 1902.
Het postkantoor Medemblik ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 februari 1908.

MEERSEN c.q. MEERSSEN (LB)
GRPK 0178
1895-02-23

Op 23 februari 1895 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
GRPK 0179
1902-12-08

Op 8 december 1902 werd een nieuw grootrondstempel verstrekt met de gewijzigde benaming
MEERSSEN. Op 1 januari 1883 was de benaming MEERSEN van kracht geworden.
Het postkantoor Meerssen ontving twee grootrondstempels.
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Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907.

MEPPEL (DR)
Tot het ressort van het postkantoor Meppel behoorden de hulppostkantoren van Havelte, Nijeveen,
Rouveen, Ruinen, Ruinerwold, Staphorst, Wapserveen en Zuidwolde (Drenthe).
GRPK 0180
1895-08-31

Op 31 augustus 1895 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Twee nieuwe grootrondstempels volgden op 8 december 1902.
1905-02-16

(1)

Het derde grootrondstempel werd, met karakters, verstrekt op 16 februari 1905.
Het postkantoor Meppel ontving drie grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 september 1906.

MIDDELBURG (ZL)
Tot het ressort van het postkantoor Middelburg behoorden de hulppostkantoren van Arnemuiden,
Biggekerke, Domburg, Hoofdplaat, Koudekerke (Zeeland), Nieuw en St Joosland, Oost-Souburg,
Oostkapelle, Veere en Wilhelminadorp.
GRPK 0181A
1895-12-20

14

Op 20 december 1895 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt.
Een nieuw grootrondstempel werd, met karakters, toegezonden op 16 maart 1897.

Voor het toestel werden twee grootrondstempels verstrekt, met karakters.
Eén stempel op 10 april 1897 en het andere stempel op 5 juni 1897.
Op 8 april 1899 werd een nieuw stempel toegezonden, zonder karakters.
Drie nieuwe stempels met drie dozen 18-uur karakters werden verstrekt op 30 april 1901,.

Op 27 juli 1902 werd een stempel met karakters toegezonden.
Twee nieuwe grootrondstempels alsmede een kantoornaamstempel werden op 18 mei 1903 verstrekt.
Weer twee nieuwe stempels werden, met karakters, toegezonden op 7 november 1903.

Op 9 januari 1905 volgde een nieuw stempel, met karakters.
Een stempel met karakters werd toegezonden op 28 februari 1905.
Alle stempels vanaf 1895 hadden grote kruisen.
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GRPK 0181B
1905-11-25

Op 25 november 1905 werden de laatste twee grootrondstempels verstrekt.
In deze stempels waren kleinere kruisen opgenomen dan in de voorgaande stempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en volgnummer 1, was bestemd voor de stempelmachine en werd toegezonden op 30 september 1906. Het langebalk machinestempel werd gebruikt
in de Facee Schaeffer stempelmachine.
Het postkantoor Middelburg ontving achttien grootrondstempels.
Het langebalk-hamerstempel, met Arabische maandcijfers en volgnummer 2, werd toegezonden op 17
april 1907.

MIDDELHARNIS (ZH)
Tot het ressort van het postkantoor Middelharnis behoorden de hulpkantoren van Herkingen,
Melissand, Nieuwe Tonge, Oude Tonge en Sommelsdijk.
GRPK 0182
1896-12-18

Op 18 december 1896 werd een grootrondstempel toegezonden, met karakters.
Een nieuw stempel werd verstrekt op 13 februari 1904, inclusief karakters.
Het postkantoor Middelharnis ontving twee grootrondstempels.
Met Arabische maandcijfers werd het langebalkstempel toegezonden op 19 februari 1909.

MIJDRECHT (UT)
Tot het ressort van het postkantoor Mijdrecht behoorden de hulpkantoren van Uithoorn, Vinkeveen en
Wilnis.
GRPK 0183
1898-02-14
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Op 14 februari 1898 werd een grootrondstempel, met karakters, toegezonden.
Een nieuw stempel, eveneens met karakters, volgde op 3 november 1903.
Het postkantoor Mijdrecht ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 31 december 1906.

MONNIKENDAM c.q. MONNICKENDAM (NH)
Tot het ressort van het postkantoor Monnikendam (later Monnickendam) behoorden de hulpkantoren
van Broek in Waterland en Marken.
GRPK 0185
1897-02-22

Op 22 februari 1897 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Een nieuw stempel werd, met karakters, toegezonden op 30 april 1901.
Het postkantoor MONNIKENDAM ontving twee grootrondstempels met deze benaming.
GRPK 0184
1903-05-01

Op 1 mei 1903 werd een grootrondstempel verstrekt met de nieuwe benaming.
De benaming MONNICKENDAM werd ingevoerd volgens de Alphabetische Lijst van augustus 1901.
Twee jaar later, in augustus 1903, werd de benaming volgens de Lijst echter herroepen.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming MONNIKENDAM, werd toegezonden op 3 december 1907

MONSTER (ZH)
Dienstorder No 3304 E van 27 maart 1894: Het hulpkantoor te Hasselt, vereenigd met het
telegraafkantoor, wordt met ingang van 1 Mei a.s. tot postkantoor verheven.
GRPK 0186
1899-11-14
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Op 14 november 1899 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Monster ontving één grootrondstempel.
Een kortebalkstempel werd toegezonden op 27 februari 1930.

MONTFOORT (UT)
GRPK 0187A
1899-02-22

Op 22 februari 1899 werd een grootrondstempel verstrekt.
GRPK 0187B
1903-05-29

Een nieuw stempel volgde op 29 mei 1903.
Het linker kruis is duidelijk anders dan van het eerste stempel.
Het postkantoor Montfoort ontving twee grootrondstempels in twee verschillende typen.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 3 december 1907.
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NAALDWIJK (ZH)
GRPK 0188
1896-10-17

Op 17 oktober 1896 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Naaldwijk ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel werd toegezonden op 1 maart 1910.

NAARDEN (NH)
GRPK 0189
1897-08-18

Op 18 augustus 1897 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Naarden ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 18 mei 1908.

NEDER-HARDINXVELD (ZH)
GRPK 0190
1900-02-03

Op 3 februari 1900 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Neder-Hardinxveld ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 1 juli 1907.
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NEEDE (GD)
Dienstorder No 225 van 6 december 1900: Het hulpkantoor der posterijen te Neede wordt, met
ingang van 28 December e.k., opgeheven en vervangen door een postkantoor.
GRPK 0191
1901-01-02

Een grootrondstempel werd verstrekt op 2 januari 1901.
Het hulppostkantoor had op 6 december 1900 een grootrondstempel toegezonden gekregen (zie
aldaar).
Het postkantoor Neede ontving als zodanig één grootrondstempel.
Een kortebalkstempel werd toegezonden op 23 augustus 1917.

NEUZEN (ZL) zie TER NEUZEN
NIEUWENDAM (NH)
Dienstorder No 59 van 17 april 1902: Het hulpkantoor te Nieuwendam wordt, met ingang van 1 Juli
e.k., opgeheven en vervangen door een postkantoor.
GRPK 0193
1902-06-30

\

Twee grootrondstempels met karakters werden verstrekt op 30 juni 1902.
Op 11 januari 1901 had het hulppostkantoor Nieuwendam een grootrondstempel toegezonden gekregen (zie aldaar).
Het postkantoor Nieuwendam ontving als zodanig twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 december 1910.
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NIEUWEPEKELA (GR)
GRPK 0194
1898-03-26

Op 26 maart 1898 werd een grootrondstempel en een doos karakters toegezonden.
Een nieuw grootrondstempel werd op 3 november 1902 verstrekt.
De plaats begon met de benaming NIEUWE PEKEL-A (hulppostkantoor per 1 september 1850).
Daarna werd de benaming NIEUWE-PEKELA als postkantoor (1 mei 1879) en NIEUWE PEKELA.
Op 1 januari 1883 werd de benaming gewijzigd in NIEUWEPEKELA en volgens de Alphabetische Lijst
van november 1901 opnieuw gewijzigd in NIEUWE-PEKELA.
Het postkantoor Nieuwepekela ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 12 december 1911.

NIJKERK (GD)
GRPK 0195
1895-10-15

Op 15 oktober 1895 werd een grootrondstempel alsmede een doos karakters toegezonden.
Het tweede stempel werd verstrekt op 1 september 1905, eveneens met karakters.
Het postkantoor Nijkerk ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 31 december 1906.

NIJMEGEN (GD)
Tot het ressort van het postkantoor Nijmegen behoorden de hulppostkantoren van Beek (bij
Nijmegen), Berg en Dal, Bergharen, Beuningen, Doornenburg, Gendt (of Gent), Groesbeek, Lent,
Weurt en Wijchen.
GRPK 0196
1895-04-24
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Op 24 april 1895 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Een nieuw stempel, inclusief karakters, volgde op 25 februari 1896.

Weer een nieuw stempel met karakters werd toegezonden op 5 augustus 1896.
Drie grootrondstempels met drie dozen karakters werden verstrekt op 26 april 1897.
Op 9 september 1897 volgden twee grootrondstempels, met karakters.

Een grootrondstempel met karakters werd verstrekt op 7 juni 1899.

In het stempelboek is een afdruk aangebracht van een grootrondstempel, waarbij het linker kruis
ontbreekt. De afdruk is nogal misvormd overgekomen. Vermeld is, dat dit stempel op 11 januari 1901
verstrekt zou zijn. Afdrukken van dit stempel op poststukken (dus zonder linker kruis) zijn niet bekend.
Een stempel zonder karakters werd verstrekt op 6 november 1901.
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los karakter R.P.S.B.

Op 20 maart 1903 werden twee grootrondstempels vertrekt. Meestal wordt maar één stempel
afgedrukt en het aantal verstrekte stempels daarbij vermeld.
Vier stempels met karakters werden op 7 oktober 1903 toegezonden. Op deze datum werd tevens het
karakter R.P.S.B. verstrekt, te plaatsen in het segment waar de uurkarakters moesten komen.
Waarschijnlijk is één van de vier stempels bestemd geweest voor de dienst aan het loket van de Rijkspostspaarbank.

De laatste drie grootrondstempels voor het postkantoor Nijmegen werden verstrekt op 25 maart 1905.
Het postkantoor Nijmegen ontving 20 grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, gearceerde elementen en de benaming
NYMEGEN, werd toegezonden op 4 augustus 1906.

NIJVERDAL (OV)
Dienstorder No 84 van 19 februari 1903: Het hulpkantoor der posterijen te Nijverdal wordt, met
ingang van 1 Mei e. k. opgeheven en vervangen door een postkantoor.
Tot het ressort van het postkantoor Nijverdal behoorde het hulpkantoor van Haarle.
GRPK 0197
1903-04-29
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Op 4 oktober 1901 ontving het hulppostkantoor Nijverdal een grootrondstempel (zie aldaar).
Bij de bevordering tot postkantoor werd volstaan met het toezenden van een doos postkantoor
karakters op 20 april 1903.
Op 6 juli 1903 werden twee grootrondstempels verstrekt.
Het postkantoor Nijverdal ontving als zodanig twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 september 1907.

NOORDWIJK (ZH)
Tot het ressort van het postkantoor Noordwijk behoorden de hulpkantoren van Noordwijkerhout en
Voorhout.
GRPK 0198
1895-08-31

Op 31 augustus 1895 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Noordwijk ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 5 augustus 1907.
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NUNSPEET (GD)
Dienstorder No 192 van 3 mei 1906: Met ingang van 1 Juni 1906 wordt het hulppostkantoor te
Nunspeet opgeheven en een postkantoor gevestigd.
Tot het ressort van het postkantoor Nunspeet behoorde het hulppostkantoor van de militaire Legerplaats Oldebroek.
GRPK 0199
1906-06-07

Op 2 juni 1906 werden twee grootrondstempels alsmede twee dozen met karakters verstrekt.
Het hulppostkantoor Nunspeet had op 1 februari 1899 en op 23 december 1904 al een grootrondstempel toegezonden gekregen (zie aldaar).
Het postkantoor Nunspeet ontving als zodanig twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 11 oktober 1910.

OIRSCHOT (NB) zie OORSCHOT
OISTERWIJK (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Oisterwijk behoorden de hulppostkantoren van Ha(a)ren (NoordBrabant) en Moergestel.
GRPK 0201
1897-04-10

Op 10 april 1897 werd een grootrondstempel en een doos karakters toegezonden.
Een nieuw grootrondstempel alsmede een doos karakters werden op 12 december 1903 verstrekt.
Het postkantoor Oisterwijk ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel werd toegezonden op 11 april 1907.
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OLDENZAAL (OV)
Tot het ressort van het postkantoor Oldenzaal behoorden de hulpkantoren van De Lutte en Weerselo.
GRPK 0202
1895-12-20

Op 20 december 1895 werd een grootrondstempel met een doos karakters toegezonden.
Een nieuw stempel, eveneens met karakters, volgde op 6 november 1901.

Een nieuw stempel werd toegezonden op 2 november 1904.
Het laatste grootrondstempel voor het postkantoor Oldenzaal werd verstrekt op 14 maart 1905.
Het postkantoor Oldenzaal ontving vier grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 januari 1907.

OLST (OV)
Tot het ressort van het postkantoor Olst behoorde het hulppostkantoor van Welsum.
GRPK 0203
1895-10-15

Op 15 oktober 1895 werd een grootrondstempel toegezonden, inclusief karakters.
Een nieuw stempel volgde op 12 december 1904, weer met karakters.
Het postkantoor Olst ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 18 december 1909.
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OMMEN (OV)
Tot het ressort van het postkantoor Ommen behoorden de hulpkantoren van Den Ham (Overijssel) en
Lemelerveld.
GRPK 0204
1896-08-15

Twee grootrondstempels met karakters werden verstrekt op 15 augustus 1896.
Het postkantoor Ommen ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 5 september 1912.

ONDERDENDAM (GR)
Tot het ressort van het postkantoor Onderdendam behoorden de hulpkantoren van Bedum, Kantens,
Middelstum en Usquert.
GRPK 0205
1902-12-18

Een grootrondstempel met karakters werd op 18 december 1902 toegezonden.
Het postkantoor Onderdendam ontving één grootrondstempel.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 24 februari 1910.

OORSCHOT c.q. OIRSCHOT (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Oorschot behoorde het hulpkantoor Middelbeers.
GRPK 0206
1897-06-05

Op 5 juni 1897 werd een grootrondstempel, inclusief karakters, toegezonden.
De benaming was op 1 januari 1883 voorgeschreven als OORSCHOT.
In de Alphabetische lijst van november 1901 werd de benaming gewijzigd in OIRSCHOT.
Het postkantoor Oirschot ontving één grootrondstempel met de benaming OORSCHOT.
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GRPK 0200
1902-11-03

Op 3 november 1902 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt. De benaming was op 1
januari 1883 voorgeschreven als OORSCHOT. In de Alphabetische lijst van november 1901 werd de
benaming gewijzigd in OIRSCHOT.
Het postkantoor Oirschot ontving één grootrondstempel met deze benaming.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 februari 1908.

OOSTBURG (ZL)
Dienstorder No 192 van 3 mei 1906: Met ingang van 16 Mei 1906 wordt te Oostburg het
hulppostkantoor opgeheven en aldaar, in vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraafkantoor
een postkantoor gevestigd.
GRPK 0207
1906-05-16

1896

1900

1903

Bij de bevordering tot postkantoor werd géén nieuw grootrondstempel verstrekt.
Het hulpkantoor van Oostburg had al grootrondstempels ontvangen op 5 augustus 1896, september
1900 en 21 augustus 1903 (zie aldaar).
Waarschijnlijk is het eerste stempel (van 1896 met het afwijkende rechter Andreaskruis) niet meer in
gebruik geweest bij het postkantoor.
Het postkantoor Oostburg ontving als zodanig géén nieuwe grootrondstempels.
In mei 1906 werden twee langebalkstempels toegezonden.

OOSTERBEEK (GD)
Dienstorder No 147 P – 220 T van 16 september 1898: In verband met de wapenschouwing op de
Renkumsche heide zijn de post- en telegraafkantoren te Oosterbeek en Renkum, respectievelijk van
15 tot en met 22 en van 19 tot en met 21 dezer, open van 71/2 ure voor- tot 81/2 ure namiddags.
Tot het ressort van het postkantoor Oosterbeek behoorde het hulppostkantoor Wolfheze(n).
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GRPK 0208
1897-04-24

Op 24 april 1897 werd een grootrondstempel toegezonden.
In september 1900 (een dag van verstrekking werd niet vermeld) werd een nieuw grootrondstempel,
met een doos 18-uur karakters, toegezonden.

Op 24 januari 1904 volgden twee nieuwe grootrondstempels, inclusief karakters.
Het laatste grootrondstempel voor het postkantoor Oosterbeek werd verstrekt op 16 februari 1905.
Daarbij was een bestellerstempel gevoegd.
Het postkantoor Oosterbeek ontving vijf grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 15 april 1907.

OOSTERHOUT (NB)
GRPK 0209
1897-10-28

Op 28 oktober 1897 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Een nieuw grootrondstempel werd, inclusief karakters, verstrekt op 15 april 1905.
Het postkantoor Oosterhout ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 17 juni 1907.
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OOTMARSUM (OV)
GRPK 0210
1903-03-20

Op 20 maart 1903 werd een grootrondstempel met een doos karakters verstrekt.
Het postkantoor Ootmarsum ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 25 september 1909.

OSCH c.q. OSS (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Osch (later Oss) behoorden de hulpkantoren van Alem, Berghem,
Geffen, Heesch, Megen, Nistelrode, Nuland en Ooijen.
GRPK 0211
1898-01-18

Op 18 januari 1898 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
De benaming OSCH was van kracht vanaf 1 januari 1883. Deze was al in november 1901 gewijzigd in
OSS. Een nieuw stempel OSCH met karakters volgde op 16 januari 1902. De reden dat toch de oude
benaming in het stempel werd geplaatst is niet bekend.
Het postkantoor Osch ontving twee grootrondstempels met deze benaming.
GRPK 0212
1902-02-10

Al op 10 februari 1902 werd een nieuw grootrondstempel met de gewijzigde benaming OSS
toegezonden, waarbij een doos 18-uur karakters. In het stempel zijn vier kruizen opgenomen.
In de Alphabetische Lijst van november 1901 was de benaming gewijzigd in OSS.
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Op 14 november 1904 werd een nieuw stempel met karakters toegezonden.
Een stempel zonder karakters werd op 23 december 1904 verstrekt.
Het postkantoor Oss ontving drie grootrondstempels met deze benaming.
Het langebalk hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 september 1908.

OUD-BEIJERLAND (ZH)
Tot het ressort van het postkantoor Oud-Beijerland behoorden de hulpkantoren van Goidschalxoord,
Heinenoord, Klaaswaal, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek, Westmaas en Zuid-Beijerland.
GRPK 0213
1898-03-26

Een stempel met karakters werd toegezonden op 26 maart 1898.
Een nieuw stempel met karakters werd verstrekt op 20 oktober 1904.
Het postkantoor Oud-Beijerland ontving twee grootrondstempels.
Het langebalk hamerstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 december 1910.

OUD-GASTEL (NB)
Dienstorder No 139 van 13 april 1905: Met ingang van 1 Juni 1905 wordt het hulpkantoor te OudGastel opgeheven. In vereeniging met het ter plaatse bestaande telegraafkantoor wordt aldaar, met
ingang van denzelfden datum, een postkantoor gevestigd.
GRPK 0214
1905-05-08
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Op 8 mei 1905 werden twee grootrondstempels met twee dozen karakters verstrekt.
Het hulppostkantoor Oud-Gastel had op 4 november 1901 een grootrondstempel toegezonden
gekregen (zie aldaar).
Het postkantoor Oud-Gastel ontving als zodanig twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 9 februari 1912.

OUDENBOSCH (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Oudenbosch behoorde het hulppostkantoor van Standdaarbuiten.
GRPK 0215
1899-06-07

Op 7 juni 1899 werd een grootrondstempel alsmede een doos 18-uur karakters toegezonden.
Een nieuw stempel volgde op 23 december 1905, inclusief een doos karakters.
Het postkantoor Oudenbosch ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908.

OUDEPEKELA (GR)
GRPK 0216
1900-01-15

Op 15 januari 1900 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Oudepekela ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 21 april 1911.

OUDEWATER (UT)
Tot het ressort van het postkantoor Oudewater behoorde het hulpkantoor van Lange Ruigeweiden.
GRPK 0217
1896-03-12
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Op 12 maart 1896 werd een grootrondstempel met een doos karakters toegezonden.
Een nieuw stempel volgde op 6 juni 1905, inclusief een doos karakters.
Het postkantoor Oudewater ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 27 februari 1915.

OVERSCHIE (ZH)
Dienstorder No 214 van 13 november 1902: Met ingang van 16 Januari 1903 wordt het hulpkantoor
te Overschie opgeheven en aldaar een postkantoor gevestigd.
GRPK 0218
1903-01-12

Op 12 januari 1903 werden twee grootrondstempels verstrekt.
Eerder had het hulppostkantoor een grootrondstempel toegezonden gekregen op 16 januari 1902 (zie
aldaar).
Het postkantoor Overschie ontving als zodanig twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 27 februari 1915.

OVERVEEN (NH)
GRPK 0219
1896-02-14

Op 14 februari 1896 werden twee grootrondstempels met karakters toegezonden.
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Twee nieuwe stempels werden toegezonden op 3 november 1902.
Op 6 februari 1906 volgden nog twee stempels, zonder karakters.
Het postkantoor Overveen ontving zes grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 mei 1907.

PRINCENHAGE (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Princenhage behoorden de hulpkantoren van Beek (NoordBrabant) en Rijsbergen.
GRPK 0220
1896-08-15

Op 15 augustus 1896 werd een grootrondstempel alsmede een doos 18-uur karakters verstrekt.
Het postkantoor Princenhage ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 april 1908.

PURMEREND (NH)
Tot het ressort van het postkantoor Purmerend behoorden de hulpkantoren van Middenbeemster en
Noordbeemster.
GRPK 0221
1896-01-02

Op 2 januari 1896 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt.
Het postkantoor Purmerend ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 31 december 1906.
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PUTTEN (GD)
Dienstorder No 474 van 8 oktober 1903: Met ingang van 1 December 1903 wordt het hulpkantoor te
Putten opgeheven en vervangen door een postkantoor.
GRPK 0222
1903-12-01

Op 14 november 1896 en op 4 januari 1901 werden naar het hulpkantoor Putten grootrondstempels
verzonden met de benaming PUTTEN (GLD.) (zie aldaar).
Het postkantoor Putten ontving als zodanig één grootrondstempel met de benaming PUTTEN (zonder
Gld.). Dit stempel werd toegezonden op 1 december 1903.
Een afdruk komt niet (meer) voor in het stempelboek. Met dank aan Wieger Jansma.
GRPK 0223
1903-12-01

1896

1901

De stempels van het hulppostkantoor van 1896 en 1901 bleven in gebruik op het postkantoor en zijn
volledigheidshalve hierboven afgebeeld.
Het langebalkstempel werd toegezonden op 14 mei 1909.

RAALTE (OV)
Dienstorder No 177 P. – 111 T. van 17 augustus 1894: Op 23 dezer wordt te Raalte, in vereeniging
met het Postkantoor aldaar, een Rijkstelegraafkantoor voor het algemeen verkeer geopend.
Tot het ressort van het postkantoor Raalte behoorde het hulppostkantoor van Heeten.
GRPK 0224
1895-07-13

Op 13 juli 1895 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Raalte ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 22 juni 1909.
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RAAMSDONK (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Raamsdonk behoorden de hulpkantoren van Dussen, Nieuwendijk
en Raamsdonk-Dorp.
GRPK 0225
1897-06-05

Op 5 juni 1897 werd een grootrondstempel toegezonden, inclusief een doos karakters.

Een nieuw stempel werd verstrekt op 29 mei 1903.
Het postkantoor Raamsdonk ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 21 maart 1908.

RAVENSTEIN (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Ravenstein behoorden de hulpkantoren van Deursen en Herpen.
GRPK 0226
1902-05-02

Op 2 mei 1902 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Ravenstein ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 2 januari 1909.
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RENKUM (GD)
Dienstorder No 147 P – 220 T van 16 september 1898: In verband met de wapenschouwing op de
Renkumsche heide zijn de post- en telegraafkantoren te Oosterbeek en Renkum, respectievelijk van
15 tot en met 22 en van 19 tot en met 21 dezer, open van 7½ ure voor- tot 8½ ure namiddags.
Tot het ressort van het postkantoor Renkum behoorde het hulppostkantoor van Heelsum.
GRPK 0227
1897-02-22

Op 22 februari 1897 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.

Een nieuw stempel met karakters werd verstrekt op 18 mei 1904.
Het postkantoor Renkum ontving twee grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 6 november 1906.

RHENEN (UT)
GRPK 0228
1901-07-08

Op 8 juli 1901 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het postkantoor Rhenen ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 30 april 1908.
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RIJP c.q. DE RIJP (NH)
Tot het ressort van het postkantoor (De) Rijp behoorden de hulpkantoren van Groot-Schermer en
Westgraftdijk. De benaming RIJP was ingevoerd op 1 januari 1883. Volgens de Alphabetische Lijst
van augustus 1903 werd de benaming gewijzigd in DE RIJP.
GRPK 0229
1902-04-23

Op 23 april 1902 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Het postkantoor De Rijp ontving één grootrondstempel met de benaming RIJP.
GRPK 0054
1903-05-01

Op 1 mei 1903 werd een grootrondstempel verstrekt. Bij de afdruk is niet vermeld of hierbij al dan niet
karakters waren gevoegd.
Het postkantoor De Rijp ontving één grootrondstempel met deze benaming.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 9 september 1909.

RIJSSEN (OV)
Tot het ressort van het postkantoor Rijssen behoorden de hulppostkantoren van Enter en Holten.
GRPK 0230
1897-04-26

Op 26 april 1897 werd een grootrondstempel toegezonden.
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Een nieuw stempel, met karakters, volgde op 18 augustus 1904.
Op 7 maart 1906 werd het derde grootrondstempel verstrekt.
Het postkantoor Rijssen ontving drie grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 3 april 1912.

RIJSWIJK (ZH)
Het hulpkantoor werd opgeheven op 20 december 1901 en vervangen door een postkantoor.
GRPK 0231
1901-12-20

Op 20 december 1901 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt.
Eerder, op 26 maart 1898, had het hulppostkantoor Rijswijk een grootrondstempel toegezonden
gekregen (zie aldaar).
Het postkantoor Rijswijk ontving als zodanig twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 13 oktober 1910.

ROELOF-ARENDSVEEN (ZH)
Dienstorder No 15 P – 7 T van 15 januari 1897: Te Roelof-Arendsveen (prov. Zuid-Holland) wordt,
ter vervanging van het bestaande hulpkantoor, een postkantoor gevestigd, in vereeniging met het
bestaande rijkstelegraafkantoor. Het vereenigde kantoor treedt op 1 Februari a.s. in werking.
Tot het ressort van het postkantoor Roelof-Arendsveen behoorden de hulpkantoren Oudade en Oude
Wetering.
GRPK 0232
1897-02-01

Op 1 februari 1897 werden twee grootrondstempels met karakters verstrekt.
Het postkantoor Roelof-Arendsveen ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 15 november 1909.
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ROERMOND (LB)
Tot het ressort van het postkantoor Roermond behoorden de hulpkantoren van Baaksem, Haelen,
Horn, Montfort, Neer, Posterholt, St Odilienberg, Swalmen, Thorn, Vlodrop en Wessem.
GRPK 0233A
1895-03-30

Op 30 maart 1895 werden drie grootrondstempels met drie dozen karakters toegezonden. Zowel in de
afdruk van het stempel in het stempelboek van De Munt als van het Museum voor Communicatie zijn
afdrukken van een van de stempels aangebracht, waarbij het linker kruis iets is afgeplat.

Op 7 juni 1899 werden twee grootrondstempels verstrekt, zonder karakters.
Ook het linkerkruis in de afdruk is iets afgeplat.

Op 1 mei 1903 volgden twee nieuwe stempels, waarbij het linker kruis nog steeds iets is afgeplat.

1895

1899

1903
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1904

GRPK 0233B
1904-08-18

Op 18 augustus 1904 werden twee nieuwe grootrondstempels verstrekt, met karakters. Het linker
kruis in het stempel is recht.

Een stempel met karakters werd toegezonden op 30 oktober 1905.
Het laatste grootrondstempel werd, met karakters, verstrekt op 7 maart 1906.
Het postkantoor Roermond ontving elf grootrondstempels.
Een langebalk-hamerstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 20 maart 1907.

ROOSENDAAL c.q. ROZENDAAL (NB)
Tot het ressort van het postkantoor Rozendaal (later Roosendaal) behoorden de hulpkantoren van
Nispen en Stampersgat.
GRPK 0236
1895-10-15

Op 15 oktober 1895 werd een grootrondstempel met karakters toegezonden.
Nog twee stempels werden op 22 februari 1899 verstrekt, met karakters.
Het postkantoor Roosendaal ontving drie grootrondstempels met de benaming ROZENDAAL.
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GRPK 0234
1903-08-05

Op 5 augustus 1903 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt met de gewijzigde benaming
ROOSENDAAL.
Het postkantoor ROOSENDAAL ontving één grootrondstempel met deze benaming.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907.

ROTTERDAM (ZH)
GRPK 0235A
1895-08-31

Achttien grootrondstempels werden in twee zendingen verstrekt aan het postkantoor Rotterdam. De
eerste zending van negen stempels vond plaats op 31 augustus 1895 en de tweede zending van
negen stempels op 21 september 1895. Daarbij werden ook dozen met 18-uur karakters
meegezonden.
In zowel de afdruk van een van de stempels in het stempelboek van De Munt als in het stempelboek
van het Museum voor Communicatie komen alleen rechte kruizen voor.
GRPK 0235B
1896-05-29
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Op 29 mei 1896 en op 4 juli 1896 werden 24 grootrondstempels met karakters toegezonden.
Dit gebeurde in twee zendingen van ieder twaalf stuks.
In de afdruk van een van de stempels komt een afgeplat kruis voor.
Waarschijnlijk hebben alle 24 stempels een dergelijk afgeplat linker kruis.

Twee stempels met karakters werden verstrekt op 1 oktober 1897.
In het stempel is een recht kruis opgenomen.

Twaalf stempels zonder karakters werden toegezonden op 30 september 1898.
Het linker kruis in het stempel is iets afgeplat.

Op 14 november 1899 werden twaalf grootrondstempels zonder karakters toegezonden.
In het afgedrukte stempel is een recht kruis opgenomen.
In april 1900 werden nog zes stempels verstrekt, zonder karakters, eveneens met recht kruis.
Zes stempels met karakters en recht kruis werden naar Rotterdam gezonden op 16 januari 1901.
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Achttien stempels zonder karakters werden verstrekt op 4 oktober 1901.
In het afgedrukte stempel is een afgeplat kruis opgenomen.

Op 6 november 1901 werden zes stempels met karakters toegezonden.
Twaalf stempels werden verstrekt op 29 mei 1903.
Op 8 juni 1903 volgden nog zes stempels.

Twee weken later, op 29 juni 1903, werden nog twaalf stempel naar Rotterdam gezonden.
Op 6 juli 1903 werden zes grootrondstempels verstrekt.
Op 24 juli 1903 volgden nog eens twaalf stempels.
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Twaalf nieuwe grootrondstempels werden op 14 november 1904 verstrekt, zonder karakters.
Twee weken later, op 30 november 1904, werden nogmaals twaalf stempels toegezonden, wederom
zonder karakters.

Op 14 maart 1905 werden 18 grootrondstempels toegezonden. Zes stuks met zes dozen karakters en
tien stempels zonder karakters.
Zes nieuwe stempels volgden op 25 maart 1905, met karakters.
Twaalf stempels werden toegezonden op 30 oktober 1905.

Op 19 december 1905 werd één grootrondstempel met karakters verstrekt.
De laatste zes grootrondstempels voor Rotterdam werden op 23 december 1905 verstrekt.
Het postkantoor Rotterdam ontving 199 grootrondstempels.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en gearceerde elementen, werd toegezonden op 7
augustus 1906.

ROZENDAAL (NB) zie ROOSENDAAL
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SAPPEMEER (GR)
Tot het ressort van het postkantoor Sappemeer behoorden de hulppostkantoren van Schildwolde,
Siddeburen, Slochteren en Wagenborgen.
GRPK 0237
1897-04-26

Op 26 april 1897 werd een grootrondstempel alsmede een doos met 18-uur karakters verstrekt.
Het postkantoor Sappemeer ontving één grootrondstempel.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 15 oktober 1906.

SAS VAN GEND (ZL)
Tot het ressort van het postkantoor Sas van Gend behoorde het hulpkantoor Philippine.
GRPK 0238
1898-04-05

Op 5 april 1898 werd een grootrondstempel alsmede een doos met 18-uur karakters verstrekt.
De benaming werd volgens de Alphabetische Lijst van november 1901 gewijzigd in SAS VAN GENT.
Het postkantoor Sas van Gent ontving één grootrondstempel met de benaming SAS VAN GEND.
Het langebalkstempel, met Arabische maandcijfers en de benaming SAS VAN GENT, werd
toegezonden op 27 oktober 1906.

SASSENHEIM (ZH)
Het hulpkantoor Sassenheim werd op 16 januari 1903 bevorderd tot postkantoor.
GRPK 0239
1903-01-15

Op 15 januari 1903 werden 2 grootrondstempels met karakters verstrekt.
Het postkantoor Sassenheim ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 29 januari 1913.
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SCHAGEN (NH)
Tot het ressort van het postkantoor Schagen behoorden de hulpkantoren van Burgerbrug, Kolhorn,
Petten, Schagerbrug, St Maarten, St Maartensbrug en ’t Zand.
GRPK 0240
1899-10-04

Op 4 oktober 1899 werd een grootrondstempel alsmede een doos karakters toegezonden.
Nog een grootrondstempel volgde op 6 november 1901, eveneens met karakters.
Het postkantoor Schagen ontving twee grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 4 maart 1907.

SCHEEMDA (GR)
Tot het ressort van het postkantoor Scheemda behoorden de hulpkantoren van Het Waar (’t Waar),
Midwolda (Overijssel), Nieuwolda en Oostwold (Oldambt).
GRPK 0241
1899-02-22

Op 22 februari 1899 werd een grootrondstempel verstrekt.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 12 februari 1908.
Het postkantoor Scheemda ontving één grootrondstempel.

SCHEVENINGEN (ZH)
GRPK 0242
1897-04-10
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Op 10 april 1897 werden twee grootrondstempels met karakters toegezonden.

Twee nieuwe stempels met karakters volgden op 23 april 1900.
Een stempel met karakters werd verstrekt op 11 mei 1900.

Op 10 februari 1902 werd een stempel met karakters toegezonden.
Twee nieuwe grootrondstempels werden op 12 mei 1903 verstrekt met daarbij twee dozen 18-uur
karakters.

Een nieuw stempel met karakters volgde op 24 juni 1904.
De laatste vier grootrondstempels werden, zonder karakters, aan het postkantoor Scheveningen
verstrekt.
Het postkantoor Scheveningen ontving dertien grootrondstempels.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 11 februari 1907.

SCHIEDAM (ZH)
GRPK 0243A
1897-04-10

Op 10 april 1897 werd een grootrondstempel met karakters verstrekt.
Het linker kruis in het stempel is sterk afgeplat.
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GRPK 0243B
1898-01-18

Twee nieuwe stempels met karakters werden toegezonden op 18 januari 1898.
De linker kruizen in deze stempels zijn recht.

Een nieuw stempel met karakters volgde op 16 januari 1901.
Een stempel met karakters werd op 23 april 1902 toegezonden.

Twee stempels werden met karakters toegezonden op 20 maart 1903.

Het laatste grootrondstempel voor Schiedam werd, met karakters, verstrekt op 12 maart 1904.
Het postkantoor Schiedam ontving acht grootrondstempels in twee typen.
Een langebalkstempel, met Arabische maandcijfers, werd toegezonden op 19 november 1906.

49

