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Inleiding 
Het zoeken naar de vroegste en laatst bekende data van gebruik is door verzamelaars van afdrukken 
van stempels een bekende bezigheid. Vele verzamelaars hebben voor zichzelf al overzichtjes ge-
maakt met de door hen gevonden data. Ten behoeve van verzamelaars van stempelafdrukken van 
het oudste dagtekeningstempel met uuraanduiding is een overzicht samengesteld waarin de data zijn 
opgenomen die voorkomen in de eigen verzameling. Tevens zijn gegevens ontvangen van andere 
verzamelaars. 
Graag verzoek ik verzamelaars van afdrukken van deze stempels hun gegevens te controleren en 
latere data van gebruik of ontbrekende data en kleuren te melden voor opname in dit overzicht. 
 

Dagtekeningstempel voor ongefrankeerde en gefrankeerde stukken 
 

In 1860 werd overgegaan naar een stempeltype, waarbij de letters in het schreefloze type werden 
weergegeven en waarbij voor het eerst uurtijdvakken werden toegepast. De middellijn van de stem-
pels loopt uiteen van 24 mm tot 25 mm.  
Het stempel werd bij Circulaire 571 van 2 oktober 1860 ingevoerd en op proef aan een aantal post-
kantoren verstrekt. In de circulaire stond, dat de uurtijdvakken moesten worden gebruikt voor het dag-
deel waarin de brieven werden gestempeld. 
Ongefrankeerde en gefrankeerde brieven werden voorzien van afdrukken van het stempel als vertrek- 
en aankomststempel, doch niet als vernietigingsstempel voor de postzegel(s). Daarvoor werd het 
stempel FRANCO met omranding gebruikt. 
 

     
 

De voorgeschreven kleur van de stempelinkt was rood. Afdrukken komen echter ook voor in violet, 
rood vermengd met zwart en zwart. 
Het stempel werd buiten gebruik gesteld in 1870. 
 

Copyright © 2013 
De gegevens betreffende de vroegst en laatst bekende datum van gebruik in deze inventarisatie mo-
gen 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. 
 

Dankwoord 
Met bijzondere dank aan het Museum voor Communicatie voor het gebruik van de stempelboeken en 
stempelkaarten van De Munt en het Staatsbedrijf der P.T.T. met afdrukken van de stempels. 
De vroegst en laatst bekende data zijn naast de gegevens uit de stempelboeken en uit de collectie van 
de auteur tevens beschikbaar gesteld door enkele verzamelaars. 
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Postkantoren: 
 

Nummer: Kantoor:    Vroegste datum: Laatste datum: 
 

UUPK 0001 ALKMAAR    1861-06-12  1865-12-08 
UUPK 0002 AMERSFOORT    1861-06-12  1864-06-22 
UUPK 0003 AMSTERDAM    1860-11-20  1866-10-05 
UUPK 0004 ARNHEM    1861-02-05  1864-12-16 
UUPK 0005 ASSEN     1861-04-22   
UUPK 0006A BREDA  (brede spaties)   1861-06-26   
UUPK 0006B BREDA  (smalle spaties)  1863-09-26  1866-08-07 
UUPK 0007 CULENBORG    1862-01-12   
UUPK 0008 DELFT     1861-01-01   
UUPK 0009 DEN HELDER    1861-08-15  1864-09-27 
UUPK 0010 DEVENTER    1861-06-12   
UUPK 0011 DORDRECHT    1861-02-05   
UUPK 0012 ENSCHEDE    1865-01-13  1865-11-05 
UUPK 0013 ’SGRAVENHAGE   1860-11-20  1862-06-12 
UUPK 0014 GRONINGEN    1861-03-25  1866-03-08 
UUPK 0015 HAARLEM    1861-01-01  1866-10-05 
UUPK 0016 HARLINGEN    1861-06-12   
UUPK 0017 ’SHERTOGENBOSCH   1861-03-15  1867-05-07 
UUPK 0018 HOOGEZAND    186?-00-00   
UUPK 0019 HOORN    186?-00-00  1865-08-12 
UUPK 0020 LEEUWARDEN    1861-03-15  1866-08-14 
UUPK 0021 LEIDEN    1861-01-01  1864-06-29 
UUPK 0022 MAASTRICHT    1861-03-20  1867-11-21 
UUPK 0023 MIDDELBURG    1861-03-20   
UUPK 0024 NYMEGEN    1861-08-15  1867-03-03 
UUPK 0025 ROTTERDAM    1860-11-22  1866-08-14 
UUPK 0026 SCHIEDAM    1861-01-01  1866-04-07 
UUPK 0027R UTRECHT    1861-02-05  1865-05-09 
UUPK 0027Z UTRECHT    186?-00-00  1863-01-22 
UUPK 0028 VLISSINGEN    1861-08-15  1865-12-13 
UUPK 0029 ZAANDAM    1861-08-28  1865-01-27 
UUPK 0030 ZUTPHEN    1861-08-15  1866-03-26 
UUPK 0031 ZWOLLE    1861-03-25   
 

Proefstempels 

    
 
Nummer: Kantoor :    Vroegste datum: Laatste datum: 
 

UUPK 0013Pa ’SGRAVENHAGE (25 mm)  1864-12-00  1867-04-16 
UUPK 0013P6 ’SGRAVENHAGE (21 mm)  186?-00-00   
UUPK 0022P MAASTRICHT    1865-06-22  1866-11-16 
UUPK 0031 ZWOLLE    1864-10-22  1867-11-02 
 


