De Takjestempels van Nederland
Samengesteld door Cees Janssen, Nederlandse Academie voor Filatelie

Inleiding
In het jaar 1860 werd een aanvang gemaakt met de invoering van stempels met datum en uuraanduiding. Deze stempels werden aan een groot aantal postkantoren op proef verstrekt (zie ‘Dagtekeningstempels met oudste uuraanduiding’).

Vellinga no 106

Proefstempel ‘Dagtekeningstempel met takje’
In 1865 werd op proef een nieuw type stempel in gebruik genomen. Dit stempel, met een middellijn
van 22 mm, was het eerste stempel, waarbij de losse karakters uitsluitend in een binnencirkel werden
gemonteerd. De eerste verstrekkingen vonden plaats in mei 1865 aan postkantoren, die tot dan toe
geen dagtekeningstempel met uurkarakters hadden ontvangen. Het stempel werd ook verstrekt aan
postkantoren die in 1865, 1866 en 1867 werden opgericht. Verder werd het stempel verstrekt aan het
tijdelijke kantoor in het Kamp bij de Bildt.
Het in 1872 opgerichte postkantoor Sliedrecht ontving eveneens een takjestempel.
Verder werd het takjestempel verstrekt als trajectstempel.

Kleur van de stempelinkt
Bij de introductie van het nieuwe stempeltype met takje werden de voorschriften omtrent de stempeling niet gewijzigd.
Volgens voorschrift moest de afdruk van het tweeletterstempel in rode stempelinkt worden gemaakt.
Het diende eerst als vertrekstempel op brieven en monsters alsmede als aankomststempel op alle
poststukken.
In het jaar 1869 en begin 1870 werd veel paarse stempelinkt gebruikt. Omdat de rode en paarse inkt
niet voldeden, kwam daarin wijziging. In Circulaire No. 766 van 9 december 1869 werd voorgeschreven, dat alle stempels met zwarte inkt moesten worden afgedrukt. Daarmee moest op 15 december
1869 worden begonnen en uiterlijk 1 februari 1870 moest dit op alle kantoren gebeuren.
Afbeeldingen van de stempels
De afbeeldingen van de stempels in de overzichten zijn afkomstig uit drie stempelboeken:
- Stempelboek aangelegd vanaf 1855 door het Hoofdbestuur der Posterijen (Museum voor
Communicatie) het ‘oude’ stempelboek genoemd;
- Stempelboek aangelegd vanaf eind 1867 door het Hoofdbestuur der Posterijen (Museum voor
Communicatie) het ‘nieuwe’ stempelboek genoemd;
- Stempelboek van ‘De Munt’ of ’s-Rijks Munt’ te Utrecht.
De getekende afbeeldingen in het nieuwe stempelboek zijn aangebracht vanaf 1865. Omdat het overgaan van het oude naar het nieuwe stempelboek enkele maanden in beslag nam, zijn de stempels
van eind 1867 zowel afgedrukt in het oude stempelboek als het nieuwe boek.
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Artikel in ‘Het Philatelistisch Maandblad’ van november 1921: In Mei 1865 is deze stempel, waarvan officieel geen melding is gemaakt, in gebruik gekomen en wel aan kantoren welke den uurstempel
no.106 niet ontvangen hebben, terwijl hij ook aan later opgerichte kantoren is verstrekt. Dit zijn:
Appingadam
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de Lemmer
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Naarden
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Oosterhout
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Eindhoven
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Veenendaal
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Geertruidenberg
Augustus 1870 in
Zwartsluis
Goes
werking komen.)
Gouda
Hij werd aldaar gebruikt in plaats van stempel no.107 of no.106 en diende als vertrek- zoomede als
aankomststempel, op de brieven, in rood.
Deze datumstempel week, evenals latere modellen, van de voorgaande hierin af, dat hij een binnenen een buitencirkel bevat, waarbij de plaatsnaam boven tusschen de cirkellijnen voorkwam en de datum in den binnencirkel was aangegeven. Verder bevatte de stempel een takje in het onderste gedeelte, tusschen de cirkellijnen.
Proeven met afdrukken van FRANCO takjestempels.
FTPR 0001
HAARLEM
24 MRT 69
Door de fa. Joh. Enschede & Zonen werden drukproeven vervaardigd van post- en portzegels. Deze
werden opgeplakt op papier met daaronder de tekst: DRUKPROEVEN. Deze proeven werden daarna
van een stempelafdruk voorzien. De stempels werden eveneens vervaardigd door de fa. Joh. Enschede & Zonen, als ‘proeve van bekwaamheid’ om te trachten een opdracht binnen te krijgen voor het
vervaardigen van poststempels. Ook een FRANCO takjestempel werd vervaardigd. Bekend is het
FRANCO takjestempel Haarlem met de datum 24 MRT 69.

Dankwoord
Naast afbeeldingen uit de eigen collectie zijn ook vele afbeeldingen opgenomen beschikbaar gesteld
door de heren René Hillesum Filatelie, Gerard Nogarede, Frits van Beekum Jorhanstamps, Pim van
der Voorts en enkele andere verzamelaars van afdrukken van takjestempels, waarvoor hierbij veel
dank.
Verder dank aan het Museum voor Communicatie betreffende de afbeeldingen van brieven met betrekking tot het open takjestempel van Dirksland. Door middel van deze brieven en de stempelboeken
was het mogelijk aan te tonen, dat slechts één open takjestempel werd gebruikt in plaats van meer
stempels voor de hulppostkantoren die tot het ressort van het postkantoor Dirksland behoorden.

Copyright © 2014
De gegevens betreffende de vroegst en laatst bekende datum van gebruik en andere gegevens in de
herziene inventarisatie van 2014 mogen uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.
Duplicatie of heruitgave van de in deze inventarisatie aanwezige gegevens - geheel of gedeeltelijk - is
verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (Cees Janssen).
Het copyright is uitdrukkelijk ook van toepassing op het gehanteerde nummersysteem.
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Verstrekking aan de postkantoren

APPINGADAM
Provincie Groningen
APPINGADAM
TSPK 0001
1866-10-15

Op 13 oktober 1866 ontving het postkantoor Appingadam een takjestempel. In het stempelboek is
daarvan een tekening aangebracht. Een afdruk komt voor in het stempelboek van 1855, zonder karakters. Verder een afdruk in het stempelboek van De Munt met de datum 23 NOV 66.

BERGEN OP ZOOM
Provincie Noord-Brabant
BERGEN OP ZOOM
TSPK 0002A
1867-01-04

Op 19 juni 1866 werd een takjestempel verstrekt. Dit stempel is in het stempelboek getekend. Een afdruk is aangebracht in het stempelboek van 1855, maar is volkomen onleesbaar geworden. Verder komt
een afdruk voor in het stempelboek van De Munt met de datum 6 FEB 67.
TSPK 0002B
1869-12-31

In het stempelboek staat bij de afdruk van een takjestempel, verstrekt op 31 december 1869, vermeld:
‘Wordt voor behulp gezonden in afwachting van de toezending van een stempel met uurkarakters’.
Dit stempel werd zonder karakters verstrekt. Het stempel heeft een iets grotere diameter.
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BRUMMEN
Provincie Gelderland
BRUMMEN
TSPK 0003
1865-05-01

Op 27 april 1865 werden naar het postkantoor Brummen een groot aantal nieuwe stempels verzonden. Onder andere bevonden zich hierbij een koperen takjestempel en een franco halfrondstempel.
Deze stempels zijn getekend weergegeven in het nieuwe stempelboek. De datum van verstrekking in
het stempelboek aangelegd vanaf 1855 is 1 mei 1865. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
opgenomen van het takjestempel met de datum 9 MEI 65.

DE LEMMER
Provincie Noord-Holland
DE LEMMER

TSPK 0004
1866-10-30

Op 30 oktober 1866 werd naar het postkantoor De Lemmer een takjestempel gezonden. Dit stempel is
in het nieuwe stempelboek getekend weergegeven. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, komt de
afdruk van het stempel voor, zonder karakters. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het
takjestempel aangebracht met de datum 8 OCT 66.
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DELFSHAVEN
Provincie Zuid-Holland
DELFSHAVEN
TSPK 0005
1866-06-19

Op 19 juni 1866 werd een takjestempel verzonden. Dit takjestempel is getekend weergegeven. In het
stempelboek, aangelegd in 1855, komt een afdruk voor van het stempel met de datum 29 NOV 67. De
afdruk is aangebracht op een donkergrauw stuk papier en op de stempelbladzijde geplakt. In het
stempelboek van De Munt komt een afdruk van dit stempel voor met de datum 13 AUG 66.

DOESBORGH
Provincie Gelderland
DOESBORGH
TSPK 0006
1866-10-30

Op 30 oktober 1866 ontving het postkantoor een takjestempel. Dit stempel is getekend weergegeven
in het stempelboek. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 komt de afdruk van het stempel voor,
zonder karakters. Een afdruk van het takjestempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt
met de datum 22 OCT 66.
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DOETINCHEM
Provincie Gelderland
DOETINCHEM
TSPK 0007
1865-04-27

Op 27 april 1865 werden naar het postkantoor een takjestempel, een franco halfrondstempel en enkele
administratieve stempels gezonden. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 komen twee afdrukken
voor, terwijl in het nieuwe stempelboek slechts één tekening van het takjestempel is opgenomen.
Een afdruk van een takjestempel is in het stempelboek van De Munt aangebracht met de datum 8 MEI
65. Deze datum is vermeld in het getekende stempel en is ook aanwezig in beide afgedrukte stempels in
het oude stempelboek.
Het koperen stempel is eind 1868 beschadigd geraakt en vervangen door een tweeletterstempel.

DOKKUM
Provincie Friesland
DOKKUM
TSPK 0008
1866-11-10

Op 10 november 1866 werd een takjestempel naar het postkantoor gezonden. In het stempelboek is een
getekende afbeelding opgenomen waarbij geen karakters in de afbeelding zijn opgenomen. De afdruk
komt voor in het stempelboek aangelegd vanaf 1855, zonder karakters. In het stempelboek van De Munt
is een afdruk aangebracht met de datum 15 NOV 66.
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DRAGTEN
Provincie Friesland
DRAGTEN
TSPK 0009
1865-05-01

Op 1 mei 1865 ontving het postkantoor een koperen takjestempel, een franco halfrondstempel en
diverse administratieve stempels. Deze stempels zijn getekend weergegeven in het nieuwe stempelboek. Daarbij is als datum van verstrekking 27 april 1865 geschreven. De afdrukken in het oude stempelboek, aangelegd vanaf 1855, zijn uit de stempelbladzijde gesneden en bevonden zich naast de
afdrukken van Zwartsluis, Oudenbosch en Brummen. Hier werd echter als datum van toezending 1
mei 1865 aangegeven. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 13
MEI 65.

DRIEBERGEN
Provincie Utrecht
DRIEBERGEN
TSPK 0010
1865-12-29

Op 29 december 1865 werden naar het postkantoor een takjestempel, een franco halfrondstempel en
enkele administratieve stempels gezonden. De stempels in het nieuwe stempelboek werden getekend
weergegeven. Een afdruk van de stempels is opgenomen in het stempelboek, aangelegd vanaf 1855.
De afdruk in het takjestempel heeft de datum 1 JAN 6. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
van het takjestempel met de datum 16 JUL 67 aangebracht.
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EINDHOVEN
Provincie Noord-Brabant
EINDHOVEN
TSPK 0011
1866-10-02

Op 2 oktober 1866 werd het eerste takjestempel naar het postkantoor Eindhoven gezonden. Dit stempel
is getekend afgebeeld in het nieuwe stempelboek. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is een
afdruk van het stempel aangebracht op een stukje donker papier. De afdruk is nauwelijks herkenbaar.
De datum in de afdruk is 13 OCT 67. Een afdruk van dit stempel komt voor in het stempelboek van De
Munt met de datum 4 AUG 66. De letters in het stempel zijn breed gespatieerd.
TSPK 0012
1868-02-12

Het tweede takjestempel werd verstrekt op 12 februari 1868.
De letters in het stempel zijn smal gespatieerd.

FRANEKER
Provincie Friesland
FRANEKER
TSPK 0012
1866-09-21

Op 21 september 1866 werd naar het postkantoor een takjestempel gezonden. Dit stempel is getekend
afgebeeld in het nieuwe stempelboek. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is een afdruk van het
stempel aangebracht op een ingeplakt, los donker stukje papier. De afdruk is nauwelijks herkenbaar
maar de datum 2 FEB 67 is leesbaar. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met
de datum 16 MEI 67.
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GEERTRUIDENBERG
Provincie Noord-Brabant
GEERTRUIDENBERG
TSPK 0013
1866-10-13

Op 13 oktober 1866 werd naar het postkantoor een takjestempel gezonden. Een getekende afbeelding
van dit stempel is opgenomen in het nieuwe stempelboek. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is
een afdruk aangebracht, zonder karakters. Een afdruk van dit stempel is eveneens aangebracht in het
stempelboek van De Munt met de datum 22 JUN 67.

GOES
Provincie Zeeland
GOES
TSPK 0014
1866-12-03

Op 3 december 1866 ontving het postkantoor Goes een takjestempel. In het nieuwe stempelboek is een
afbeelding van dit stempel getekend weergegeven. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is een
afdruk van het stempel aangebracht. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het stempelboek van
De Munt met de datum 10 MEI 68.

GOUDA
Provincie Zuid-Holland
GOUDA
TSPK 0015
1866-09-27

Op 27 september 1866 ontving het postkantoor Gouda een takjestempel. Dit stempel is getekend weergegeven in het stempelboek. In het stempelboek, aangelegd op 1855, is een afdruk van het stempel,
aangebracht op een los stukje papier, ingeplakt. In de afdruk is de datum 7 MRT 66 opgenomen. In het
stempelboek van De Munt is eveneens een afdruk van het stempel aangebracht, nu met de datum 9
APR 66.
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HAARLEMMERMEER
Provincie Noord-Holland
HAARLEMMERMEER
TSPK 0016
1865-05-01

Op 1 mei 1865 werden naar het postkantoor Haarlemmermeer een koperen takjestempel, een franco
halfrondstempel en enkele administratieve stempels gezonden. In het stempelboek zijn de twee eerste
stempels getekend weergegeven. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is een afdruk van het
takjestempel aangebracht met de datum 12 MEI 65. De datum van verstrekking is 1 mei 1865. De bij de
tekeningen vermelde datum van 27 april 1865 is niet juist. In het stempelboek van De Munt is een afdruk
aangebracht van het takjestempel met dezelfde datum 12 MEI 65.
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HATTEM
Provincie Gelderland
HATTEM
TSPK 0017
1867-07-05

Het postkantoor ontving op 5 juli 1867 een takjestempel. Dit stempel is getekend weergegeven in het
stempelboek, zonder karakters. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is een afdruk van het stempel aangebracht. In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 3 MEI 67.

HEERENVEEN
Provincie Friesland
HEERENVEEN
TSPK 0018
1866-10-13

Het postkantoor Heerenveen ontving op 13 oktober 1866 een takjestempel. Dit stempel is getekend
weergegeven in het nieuwe stempelboek. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is het stempel
afgedrukt, zonder karakters. Een afdruk van het stempel is eveneens aangebracht in het stempelboek
van De Munt met de datum 20 NOV 66.
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HEERLEN
Provincie Limburg
HEERLEN
TSPK 0019
1866-10-30

Een takjestempel werd op 30 oktober 1866 naar het postkantoor te Heerlen gezonden. Een afbeelding
van dit stempel is getekend weergegeven in het nieuwe stempelboek. In het stempelboek, aangelegd
vanaf 1855, is een afdruk van dit stempel aangebracht, zonder karakters. In het stempelboek van De
Munt is een afdruk aangebracht met de datum 21 DEC 66.

Op 9 juni 1867 werd dit stempel vernieuwd. Ook hier weer een getekende afbeelding in het nieuwe
stempelboek. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, komt een afdruk van het stempel voor met de
datum van verstrekking 9 juni 1867.
Hierbij is geen aantekening van vernieuwing gesteld. In de afdruk zijn geen karakters opgenomen.

HENGELO
Provincie Overijssel
HENGELO
TSPK 0020
1866-12-28

Een takjestempel en een franco takjestempel werden op 28 december 1866 gezonden naar het postkantoor Hengelo. Beide stempels zijn getekend weergegeven in het nieuwe stempelboek. In het
stempelboek, aangelegd vanaf 1855, zijn afdrukken van beide stempels aangebracht, zonder karakters. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het takjestempel aangebracht met de datum
10 MRT 67.
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HOOGEVEEN
Provincie Drenthe
HOOGEVEEN
TSPK 0021
1865-05-01

Op 1 mei 1865 werden naar het postkantoor Hoogeveen een koperen takjestempel, een halfrond francostempel en enkele administratieve stempels gezonden. In het stempelboek aangelegd vanaf 1855 zijn
afdrukken van die stempels aangebracht. De datum van verstrekking was 1 mei 1865. De bij de tekeningen aangegeven datum is niet juist. Een afdruk van het takjestempel komt ook voor in het stempelboek
van De Munt met de datum 7 MEI 65.
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MAARSSEN
Provincie Utrecht
MAARSSEN
TSPK 0022
1865-05-01

Op 1 mei 1865 werden naar het postkantoor Maarssen een koperen takjestempel, een franco halfrondstempel en enkele administratieve stempels gezonden. De twee eerste stempels zijn getekend weergegeven in het nieuwe stempelboek. De datum van verstrekking die bij de tekeningen is geschreven (27
april 1865) is niet juist. Een afdruk van het takjestempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt
met de datum 15 MEI 65. Dit is dezelfde datum als in het in het boek van 1855 afgedrukte exemplaar.
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MEPPEL
Provincie Drenthe
MEPPEL
TSPK 0023
1866-06-19

Op 19 juni 1866 werd naar het postkantoor Meppel een takjestempel gezonden. Dit stempel is getekend
weergegeven in het nieuwe stempelboek. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is het stempel
afgedrukt op een ingeplakt stukje papier. Hierin de datum 4 MRT 66. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 12 MEI 67.

NAARDEN
Provincie Noord-Holland
NAARDEN
TSPK 0024
1866-10-02

Op 2 oktober 1866 werd een takjestempel naar het postkantoor Naarden gezonden. Een afbeelding van
dit stempel is getekend weergegeven in het nieuwe stempelboek. In het stempelboek, aangelegd vanaf
1855, is een afdruk van het stempel opgenomen. Deze afdruk is aangebracht op een opgeplakt stukje
donkergrauw papier en zeer slecht leesbaar. Een afdruk van het takjestempel is eveneens opgenomen
in het stempelboek van De Munt met dezelfde datum 16 MEI 67.
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NOORDWIJK
Provincie Zuid-Holland
NOORDWIJK
TSPK 0025
1865-05-01

Een koperen takjestempel, alsmede een franco halfrondstempel en enkele administratieve stempels,
werden op 1 mei 1865 naar het postkantoor Noordwijk gezonden. Een afbeelding van het takjestempel
is afzonderlijk in een tekening weergegeven. Eveneens getekend is het franco halfrondstempel, samen
met afdrukken van de administratieve stempels. De vermelde datum van uitreiking is niet juist. De stempels werden op 1 mei 1865 verzonden. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is een afdruk van het
takjestempel opgenomen met de karakters 11 MEI 65. In het stempelboek van De Munt is ook een afdruk van het takjestempel opgenomen eveneens met de datum 11 MEI 65.
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OOSTERHOUT
Provincie Noord-Brabant
OOSTERHOUT
TSPK 0026
1867-06-04

In het nieuwe stempelboek is een getekende afbeelding aangebracht van het takjestempel. De verstrekkingsdatum was 4 juni 1867. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is een afdruk van het stempel
opgenomen, zonder karakters. Een afdruk van het stempel is aangebracht in het stempelboek van De
Munt met de datum 12 FEB 67.

OUD-BEIJERLAND
Provincie Zuid-Holland
OUD-BEIJERLAND
TSPK 0027
1866-09-27

In het nieuwe stempelboek is een getekende afbeelding van het takjestempel aangebracht met de verstrekkingsdatum 27 september 1866. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is een afdruk van het
stempel aangebracht met de datum 23 OCT 67. In het stempelboek van De Munt is eveneens een afdruk van dit stempel aangebracht met de datum 19 FEB 66.
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OUDENBOSCH
Provincie Noord-Brabant
OUDENBOSCH
TSPK 0028
1865-05-01

Op 1 mei 1865 werden naar het postkantoor Oudenbosch een koperen takjestempel, een franco halfrondstempel en enkele administratieve stempels gezonden. Een getekende afbeelding van de twee
eerste stempels komt voor in het nieuwe stempelboek. De datum van verstrekking 27 april 1865 in het
nieuwe stempelboek is niet juist. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is een afdruk van de beide
stempels opgenomen. In de afdruk van het takjestempels zijn de karakters 4 MEI 65 geplaatst. In het
stempelboek van De Munt is eveneens een afdruk aangebracht van het takjestempel met de datum 4
MEI 65.
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TER NEUZEN
Provincie Zeeland
TER-NEUZEN

TSPK 0029
1866-11-10

Op 10 november 1866 ontving het postkantoor Ter-Neuzen een takjestempel. In het stempelboek is een
getekende afbeelding van dit stempel aangebracht. In het stempelboek 1855-1867 is eveneens een
afdruk aangebracht, echter zonder karakters. Tussen TER en NEUZEN is een koppelteken zichtbaar (niet
in de getekende afbeelding). In het stempelboek is een getekende afbeelding van dit stempel aangebracht. In het stempelboek van De Munt is een afdruk geplaatst met de datum 3 NOV 66.

VEENENDAAL
Provincie Gelderland
VEENENDAAL
TSPK 0030
1865-05-01

In het nieuwe stempelboek zijn een koperen takjestempel en een franco halfrondstempel getekend
afgebeeld met de verstrekkingsdatum 27 april 1865. Deze datum is niet juist. Het moet zijn 1 mei
1865. In het oude stempelboek (vanaf 1855) zijn deze stempels afgedrukt met de datum van verstrekking 1 mei 1865. In het stempelboek van De Munt is ook een afdruk aangebracht van het takjestempel
met de datum 14 MEI 65.
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VLAARDINGEN
Provincie Zuid-Holland
VLAARDINGEN
TSPK 0031
1866-10-13

Op 13 oktober 1866 werd een takjestempel naar het postkantoor gezonden. In het nieuwe stempelboek
is dit stempel getekend weergegeven. In het stempelboek, aangelegd vanaf 1855, is een afdruk van het
stempel opgenomen, zonder karakters. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van het takjestempel aangebracht met de datum 12 OCT 66. Het postkantoor ontving één takjestempel.
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ZWARTSLUIS
Provincie Overijssel
ZWARTSLUIS
TSPK 0032
1865-05-01

Het postkantoor Zwartsluis was een van de eerste postkantoren dat een koperen takjestempel ontving.
Dat was op 1 mei 1865. In het nieuwe stempelboek zijn het takjestempel en het franco halfrondstempel
getekend weergegeven met als datum van verstrekking 27 april 1865. Deze datum is niet juist. Een afdruk van het takjestempel komt voor in het stempelboek van De Munt met de datum 10 MEI 65.
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