Trajectstempels met takje
ALMELO-ENSCHEDE
TSTR 0001
1875-07-03

Ten behoeve van het treintraject ALMELO-ENSCHEDE v.v.
Op de bladzijde van het stempelboek onder postkantoor Hengelo is een afdruk aangebracht van het
takjestempel. Van dit stempel zijn op 3 juli 1875twee stuks verstrekt, met karakters. In het stempelboek
van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 20 DEC 75.

AMSTERD:-BREDA
TSTR 0002
1883-01-23

Ten behoeve van het treintraject AMSTERDAM-BREDA v.v.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht van een takjestempel met de datum 21 JAN
83. Waarschijnlijk is hier een vergissing begaan. Het stempel is niet genoemd in de stempelboeken van
het Hoofdbestuur der P & T. Afdrukken van dit stempel op poststukken zijn niet bekend.
In het orderboek van De Munt is onder ordernummer 197vermeld: AMSTERD:-BREDA “Geen uurcijfers
of letterkarakters, maar een enkel blokje om den stempel aan te vullen”. Tevens werd een lakcachet
besteld met dezelfde benaming en letter “C”. Bij nadere beschouwing blijkt het ‘takje’ gemonteerd te zijn
op een los blokje. Dit stempel werd dan ook op 2 juni 1883 verstrekt als ‘kleinrondstempel’ zonder takje
maar met treinkarakters.
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AMSTERD:-EMM:
TSTR 0003
1869-07-15

Ten behoeve van het treintraject AMSTERDAM-EMMERICH v.v.
In het stempelboek onder Rijn Spoorweg (ook als Rijnspoorweg geschreven) (Amsterdam-Emmerik,
Arnhem-Bentheim) is de afdruk van een takjestempel AMSTERD:-EMM: opgenomen met de verstrekkingsdatum 15 juli 1869. Vijf nieuwe takjestempels werden toegezonden op 22 november 1869.

Het laatste takjestempel werd gezonden op 28 augustus 1871.
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ARNH.-OLDENZ.
TSTR 0004
1865-11-04

Ten behoeve van het treintraject ARNHEM-OLDENZAAL v.v.
In het stempelboek onder Rijn Spoorweg zijn twee getekende takjestempels opgenomen met de datum
van uitreiking 4 november 1865.
In het stempelboek vanaf 1855 is een deel van de afdruk zichtbaar van één van de takjestempels.
Helaas is een gedeelte van de bladzijde vernield door uitsnijden van een aantal stempels.
De getekende stempels vertonen beide een koppelteken alsmede één punt achter OLDENZ.

ARNH. OLDENZ:
TSTR 0005
1869-07-15

Zie voor volledige afdruk in het stempelboek onder AMSTERD:-EMM:.
Op 15 juli 1869 werden wederom twee takjestempels verstrekt. De twee stempels tonen onderling een
verschil. Een stempel is uitgevoerd zonder verbindingsstreepje en het tweede met (zie aldaar).
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ARNH.-OLDENZ:
TSTR 0006
1869-07-15

Zie voor volledige afdruk in het stempelboek onder AMSTERD:-EMM:.
Op 15 juli 1869 werden wederom twee takjestempels verstrekt. De twee stempels tonen onderling een
verschil. Een stempel is uitgevoerd met verbindingsstreepje en het andere stempel zonder (zie aldaar).
In het stempelboek van het Museum voor Communicatie is onder Arnhem een takjestempel afgedrukt op
27 april 1870 voor de conducteur op de lijn Arnhem-Zutphen.

Op 27 april 1870 werd voor het traject Arnhem-Oldenzaal het laatste takjestempel uitgereikt.
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BREDA-MAASTR:
TSTR 0007
1869-07-10

Ten behoeve van het treintraject BREDA-MAASTRICHT v.v.
Een takjestempel werd verzonden op 10 juli 1869 aan de Inspecteur te Breda en was bestemd voor de
conducteur op het traject Breda-Maastricht. In het stempelboek van De Munt is een afdruk van dit takjestempel aangebracht met de datum 18 JUL 69.

EINDH-MAASTR.
TSTR 0008
1868-10-28

Ten behoeve van het treintraject EINDHOVEN-MAASTRICHT v.v.
Drie takjestempels werden op 28 oktober 1868 uitgereikt. Zie tevens bij Moerdijk-Eindhoven. In het
stempelboek van De Munt is een afdruk van het takjestempel aangebracht met de datum 27 OCT 67.
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ENSCHEDE-ALMELO
TSTR 0009
1878-01-07

Ten behoeve van het treintraject ENSCHEDE-ALMELO v.v.
In het stempelboek onder het postkantoor Enschede is een afdruk aangebracht van het takjestempel.
Dit stempel is op 7 januari 1878, met karakters, verstrekt.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 20 APR 78.

EXP. MOERDIJK
TSTR 0010
1868-02-01

Op 1 februari 1868 is het eerste takjestempel, alsmede een franco takjestempel uitgereikt voor de
EXPEDITIE MOERDIJK (Bureel Expeditie in het spoorwegstation). Achter de benaming EXP is alleen
een punt aangebracht in tegenstelling tot het stempel van 18 september 1868 met dubbele punt (zie
aldaar).
Dit takje stempel is verder nog omschreven in het stempelboek van het Museum voor Communicatie:
Den 18 Sept 1868 zijn aan Moerdijk nog twee dergelijke stempels gezonden die echter bij misvatting op
het hoofd(kantoor) Maastricht zijn afgedrukt geworden.
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EXP: MOERDIJK
TSTR 0011
1868-09-18

Deze takjestempels zijn verder nog omschreven in het stempelboek van het Museum voor Communicatie: Den 18 Sept 1868 zijn aan Moerdijk nog twee dergelijke stempels gezonden die echter bij misvatting
op het hoofd(kantoor) Maastricht zijn afgedrukt geworden.
Op 18 september 1868 werden twee stempels verstrekt, waarbij in plaats van een punt achter EXP (zie
aldaar) een dubbele punt is geplaatst. Bij de afdrukken is vermeld: Behoorden op Moerdijk te staan.

HAARL:-HELDER
TSTR 0012
1868-11-24

Ten behoeve van het treintraject HAARLEM-(DEN) HELDER v.v.
In het stempelboek onder postkantoor Haarlem zijn in het stempelboek drie afdrukken aangebracht van
takjestempels voor de conducteur op de lijn Haarlem – Helder. De stempels zijn toegezonden aan de
Inspecteur te Utrecht op 24 november 1868. In het stempelboek van De Munt is een afdruk opgenomen
met de datum 23 NOV 68.
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HARL:-WINSCH:
TSTR 0013
1868-11-24

Ten behoeve van het treintraject HARLINGEN-WINSCHOTEN v.v.
In het stempelboek onder postkantoor Harlingen zijn twee afdrukken van het takjestempel HARL:WINSCH: aangebracht met de aantekening: Conducteur lijn Harlingen-Leeuwarden-Winschoten. Aan
den Inspecteur te Zwolle bij missive 24 Nov 68, No 594/A. Een afdruk van dit stempel komt ook voor in
het stempelboek van De Munt met de datum 30 JAN 70.

Het derde takjestempel werd verstrekt op 25 juni 1870. Daarbij de aantekening: (zie volg. Vak bovenaan)
Met vorenst. dagt.-St. en Cachet, ten behoeve v.d. dienst op de lijn Harl-Winsch. Bij adv. br. a/d Insp te
Zwolle, 25 Junij 1870.

Het vierde takjestempel werd verstrekt op 27 december 1871 met de aantekening: Een vierden St. voor
deze dienst, ingev. de Res. van 24 november 1871, No 77, Met stel karakters. Aan den Insp. te Zwolle,
bij Adv.br. 27 Dec 1871.
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MEPPEL-GRON:
TSTR 0014
1870-04-27

Ten behoeve van het treintraject MEPPEL-GRONINGEN v.v.
In het stempelboek onder postkantoor Groningen zijn takjestempels afgedrukt met de benaming MEPPEL-GRON:. De eerste afdruk is van 27 april 1870 met daarbij de aantekening: Voor den Conducteur lijn
Meppel-Groningen bij adv. br. a/d Dir. te Groningen; 27 april 1870. Er is voorlopig slechts een Stempel
en een Cachet verzonden, hoewel er twee vervaardigd zijn van elk. Den 2e Stempel gezonden 13 september 1870, zie hierna. Een afdruk van het eerste stempel is opgenomen in het stempelboek van De
Munt met de datum 10 MRT 70.
Op 13 september 1870 is inderdaad het tweede stempel afgedrukt met verwijzing naar de eerste aantekening.

Het derde takjestempel werd toegezonden op 25 maart 1872 aan de Inspecteur te Zwolle.
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MOERD-EINDH.
TSTR 0015
1868-10-20

Ten behoeve van het treintraject MOERDIJK-EINDHOVEN v.v.
Op 28 oktober 1868 werden drie takjestempels met deze benaming verstrekt. De volgende aantekening
staat in het stempelboek: (Zie Eindhoven-Maastr op Maastricht en Eindhoven.)
In het stempelboek van De Munt is een takjestempel afgedrukt met de datum 9 JAN 67.

Onder Eindhoven zijn deze drie stempels eveneens afgedrukt met de mededeling: Voor de Conducteur
op de lijnen: Moerdijk-Eindhoven, en Eindhoven-Maastricht. Gezonden aan den Inspecteur te Breda, bij
missive 28 oktober 1868, No 585/A (Zie ook Moerdijk en Maastricht).
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ROTTERD:-HELLEV:
TSTR 0016
1871-04-20

Ten behoeve van het boottraject ROTTERDAM-HELLEVOETSLUIS v.v.
In het stempelboek onder het postkantoor Rotterdam is een afdruk aangebracht van het takjestempel
ROTTERD:-HELLEV: en verstrekt op 20 april 1871 voor de conducteur op de stoomboot RotterdamHellevoetsluis. Dit stempel is ook afgedrukt in het stempelboek van De Munt met de datum 4 FEB 71.

UTR:-BOXTEL
TSTR 0017
1869-11-20

Ten behoeve van het treintraject UTRECHT-BOXTEL v.v.
Drie takjestempels werden uitgereikt op 20 november 1869. Twee van de drie stempel werden echter
teruggezonden. In de marge van het stempelboek is vermeld: Van elk dezer Stempels en Cachetten zijn
er 2 teruggezonden daar voorlopig slechts één van elk op deze lijn benodigd is. Een tweede van elk
gezonden 7 Sept 1870, bij adv. Br. Insp. Utr.
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ZAANDAM-UITG:
TSTR 0018
1869-11-16

Ten behoeve van het treintraject ZAANDAM-UITGEEST v.v.
Onder Zaandam is een afdruk van het takjestempel ZAANDAM-UITG: aangebracht en verstrekt op 16
november 1869 ten behoeve van de conducteur op de lijn Zaandam-Uitgeest.
In het stempelboek van De Munt is een afdruk aangebracht met de datum 16 SEP 69.

ZUTPH:-LEEUW:
TSTR 0019
1868-11-24

Ten behoeve van het treintraject ZUTPEN-LEEUWARDEN v.v.
Een afdruk van dit stempel is aangebracht in het stempelboek van De Munt met de datum 26 APR 69.
Tussen de benamingen ZUTPH: en LEEUW: is een koppelteken aangebracht.
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ZUTP: LEEUW:
TSTR 0020
1868-11-24

Twee afdrukken van takjestempels zijn aangebracht onder Zutphen op 24 november 1868. Daarbij staat
de aantekening: Voor de Conducteur lijn Zutphen-Leeuwarden. Aan den Insp. te Zwolle bij missive 24
Nov 68, No 594/A. De aantekening bij de tweede afdruk is iets korter. De benaming in het in het eerste
stempel is: ZUTPH:-LEEUW en in het tweede stempel: ZUTPH: LEEUW: (zonder koppelteken).
ZUTPH:-LEEUW:
TSTR 0019
1870-06-25

Twee nieuwe takjestempels werden toegezonden op 25 juni 1870.
Bij deze stempels is het verbindingsstreepje weer aanwezig.
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Militair kamp
KAMP BIJ DE BILDT
Provincie Utrecht
KAMP BIJ DE BILDT
TSKA 0001
1870-08-26

Het takjestempel KAMP BIJ DE BILDT werd verstrekt op 26 augustus 1870.
In het stempelboek van De Munt is het stempel afgedrukt met de datum 22 AUG 70.

35

