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Inleiding  
Om dit deel van de postale geschiedenis meer inzichtelijk te maken hebben de samenstellers een 
inventarisatie gemaakt van de cilinderbalkstempels.  
 

In de loop van 1968 werd door de Centrale Afdeling Post Exploitatie (CAPE of PE) van de Centrale 
Directie der PTT besloten, om de typenraderstempels met losse jaarkarakters, te vervangen door een 
nieuw type stempels. Deze nieuwe stempels moesten, net als bij de openbalkstempels en de nog 
steeds in gebruik zijnde langebalkstempels met verstelbare jaarkarakters vervangen. Inmiddels was in 
de tweede helft van1967 de aanmaak van poststempels door de firma Numerofa te Amsterdam beëin-
digd en de productie geleidelijk overgenomen door de Duitse stempelfabrikant, de firma Otto Braun-
gardt & Söhne. Dit bedrijf leverde vanaf eind november 1966 dagtekeningstempels voor de PTT. Het 
model was ‘typisch’ Duits. Ook in Duitsland en een aantal andere landen werden deze dagtekening-
stempels gebruikt. 
 

Stempelkaarten 
 
Vanaf begin jaren ’20 werden geen stempelboeken meer gebruikt om de verstrekte stempels af te 
drukken en te voorzien van relevante informatie, zoals verstrekkingsdatum, datum van afkeuren, da-
tum van terugontvangst en datum van vernietiging. In verband met de grote toename van het aantal 
postinrichtingen, werd overgegaan op stempelkaarten. Een stempelkaart was bestemd voor één post-
inrichting. Aan beide zijden van de stempelkaart was ruimte voor het afdrukken van 20 dagtekening-
stempels of kantoornaamstempels. Raakte de kaart vol, dan werd een tweede kaart aangelegd.  
De originele stempelkaarten werden ten behoeve van het Postmuseum (later het Museum voor Com-
municatie) gekopieerd. Helaas is men soms niet even precies geweest en is de achterkant van een 
stempelkaart niet mee gekopieerd. Waar de originele stempelkaarten zijn gebleven is niet duidelijk, 
doch waarschijnlijk zijn deze vernietigd. Verder zijn stempelkaarten in de loop van het gebruik zoekge-
raakt. Er is dan ook geen volledig overzicht van de verstrekte stempels.  
Stempelafdrukken zijn soms aangebracht op grauwe stukjes papier dan wel op faxpapier.  
De afdrukken zijn hierdoor soms zeer donker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten behoeve van deze inventarisatie zijn donkere afdrukken zorgvuldig ‘schoongemaakt’, waardoor 
deze duidelijker herkenbaar zijn in dit overzicht. Relevante informatie is zoveel mogelijk intact gelaten. 
 

Decentralisatie stempeladministratie 
 
Eind oktober, begin november 1979 werd overgegaan tot decentralisatie van de stempeladministratie. 
Voortaan moesten de postdistricten zelf de stempels bestellen en verstrekken. Tot nu toe zijn geen 
gegevens gevonden die betrekking hadden op de bestelling en verstrekking van stempels door de 
postdistricten. Waarschijnlijk zijn die gegevens bij de opheffing van de districten verloren gegaan. De 
inventarisatie is daardoor mede aan de hand van collecties van verzamelaars van stempelafdrukken 
uitgevoerd. 
 

De laatste gegevens op stempelkaarten dateren van eind oktober 1979, zoals in het voorbeeld van het 
plattelandspostagentschap Huissen-Brink. 
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De stempelkaart voor het plattelandspostagentschap Huissen-Brink werd aangemaakt op 26 septem-
ber 1979. Een afdruk van het cilinderbalkstempel is door de decentralisatie van de stempeladministra-
tie niet meer aangebracht. 
 

Nieuwe vestigingen 
 

Het kwam voor dat nieuwe vestigingen werden geopend zonder dat de benodigde dagtekeningstem-
pels aanwezig waren omdat deze niet tijdig waren besteld bij de stempelleveranciers. Dan werd ter 
overbrugging van de periode totdat de stempels werden geleverd, veelal stempels gebruikt van het 
hoofdpostkantoor. Daarom zijn, voor zover van toepassing en bekend, de vestigingsdata en de datum 
van opheffing vermeld. 
 

Eerste proefneming 
 
In september 1965 werd de firma Braungardt, in Duitsland uitgenodigd om drie stempels te vervaardi-
gen naar de specificaties van de CAPE. Deze stempels zouden op het postkantoor te ’s-Gravenhage 
in de praktijk worden getest.  
De stempels kregen elk het volgnummer 78 met daarbij een letter a, b en c. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De drie stempels werden afgeleverd op 29 september 1965. Op twee stempels was een een vaste kop 
gemonteerd en op één stempel een flexibele kop. De proefneming met deze drie stempels werd als 
geslaagd beschouwd. 
 

Tweede proefneming 
 
Door de Centrale Werkplaats (CWP) van het Staatsbedrijf der PTT werd een proefstempel vervaar-
digd. Het betrof stempelnummer 94 van ’s-Gravenhage. Het proefstempel werd vervaardigd in sep-
tember/oktober 1973 en werd verstrekt op 19 oktober 1973.  
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Het proefstempel werd door de CWP vervaardigd volgens ‘het principe van de datum nummerstem-
pel’, aldus de aantekening bij de afdruk op de stempelkaart. Helaas zijn geen verdere gegevens be-
kend over de proefneming. 
 

Twee leveranciers tegelijk: Numerofa en Braungardt 
 

In 1966 en in 1967 werden stempels geleverd door zowel Braungardt als door Numerofa. Bijgaand 
voorbeeld het handstempel GEFFEN 1 door Braungardt werd opgeleverd op 30 november 1966 (ver-
zonden op 8 december 1966) en het hamerstempel GEFFEN 2 opgeleverd door Numerofa in juli 1967 
(verzonden op 20 juli 1967). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inventarisatie van de kortebalkstempels welke door de nieuwe cilinderbalkstempels 
moesten worden vervangen 
 
De jaarkarakters, voor het jaar 1969, werden eind 1968 nog verstrekt aan alle directeuren van de 
postkantoren die daarom hadden verzocht. Daarbij werd tevens gevraagd om een inventarisatie te 
maken van alle nog in gebruik zijnde dagtekeningstempels van hun kantoor, de bijkantoren, hulpkan-
toren, poststations en postagentschappen, die vervangen moesten worden. De gegevens werden 
gecontroleerd met de afdrukken op de stempelkaarten.  
Per gecontroleerde stempelafdruk werd vermeld: vernieuwen 1-1-1970. 
 
Aan de hand van de binnengekomen opgaven en de controle werd per postdistrict een vervangings-
schema opgesteld. De fa. Braungardt kreeg een zeer grote order om de benodigde stempels aan te 
maken en te leveren aan de CAPE.  
De verstrekking van de nieuwe stempels werd per postdistrict uitgevoerd. Postaal Nederland was 
indertijd verdeeld in twaalf postdistricten. Elk district ontving op één of enkele vastgestelde data de 
nieuwe stempels. 
 
De verdeling was als volgt met daarachter vermeld de uitleverdata: 
Postdistrict Amsterdam:  3 oktober 1969 en 2 december 1969 

Postdistrict Arnhem:   11 september 1969, 12 december 1969 en 17 december 1969 

Postdistrict ’s-Gravenhage:  3 oktober 1969, 12 december 1969 en 31 december 1969 

Postdistrict Groningen:   4 november 1969 

Postdistrict Haarlem:   20 november 1969 en 24 november 1969 

Postdistrict ’s-Hertogenbosch:  24 april 1969 en 30 mei 1969 

Postdistrict Leeuwarden:  18 november 1969 

Postdistrict Maastricht:   3 april 1969 en 27 augustus 1969 

Postdistrict Middelburg:  11 maart 1969 en 26 maart 1969 

Postdistrict Rotterdam:   11 november 1969 en 17 november 1969 

Postdistrict Utrecht:   2 oktober 1969 en 6 en 7 oktober 1969  
Postdistrict Zwolle:   4 augustus 1969 en 25 augustus 1969 
 

Na de verspreiding moesten de stempels direct in gebruik worden genomen en de oude stempels 
worden geretourneerd. 
 

Gevolgen van de decentralisatie stempeladministratie 
 
De bestelling, het inboeken van geleverde stempels en controle van de stempels op juiste benaming 
e.d. werd tot eind 1979 gedaan door een afdeling van Postexploitatie Post van de Centrale Directie 
PTT. Meestal gebeurde dat door één medewerker die daartoe was aangewezen.  
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De bestelling en het inboeken van de geleverde stempels werd in de toenmalige postdistricten ver-
zorgd door een medewerker van Inkoop Materieel of een vergelijkbare afdeling. Bij de bestelling van 
de stempels werden de gegevens, zoals opgegeven door de directeuren van postkantoren en beheer-
ders van bijpostkantoren meestal ongewijzigd overgenomen. Daardoor zijn in de loop der jaren vele 
afwijkingen ontstaan in de schrijfwijze van kantoornamen en verkortingen. Bert van Marrewijk heeft in 
zijn rubriek ‘Typenraderraadselen’, zoals gepubliceerd door Po&Po in het Verenigingsnieuws, vele van 
deze afwijkingen opgenomen en verwerkt in de inventarisatie. 
 

Nieuwe leverancier vanaf 1987: Raab 
 
Nadat vanaf 1966 de cilinderbalkstempels werden geleverd door de firma Braungardt werd de produc-
tie van de cilinderbalkstempels voor Nederland in de loop van 1987 overgenomen door de firma Raab 
GmbH & Co te Oberursel, ook gevestigd in Duitsland. 
 

Afdrukken van de cilinderbalkstempels na eind 1979 
 
Omdat de meeste cilinderbalkstempels gebruikt werden aan de balies van de postinrichtingen komen 
afdrukken veelvuldig voor op postzegels, geplakt op brieven die aangetekend of per expresse moes-
ten worden behandeld.  
 
 
 
 
 
 

 

Bij het aantreffen van aangetekende poststukken waarbij de datum niet of slecht leesbaar is afgedrukt, 
is onderstaande tabel een hulpmiddel om zo goed mogelijk het jaartal en eventueel de maand waarin 
het poststuk aan het loket is aangeboden, te herleiden. 
 

Vanaf: Aantekenrecht: Expresserecht: 

14 januari 1980 ƒ 4,75 ƒ 4,75 

7 januari 1981 ƒ 5,50 ƒ 5,50 

1 april 1982 ƒ 6,50 ƒ 6,50 

1 juli 1986 ƒ 7,00 ƒ 7,00 

1 juni 1990 ƒ 7,50 ƒ 7,00 

1 oktober 1992 ƒ 7,50 ƒ 10,00 

1 januari 1993 ƒ 8,50 ƒ 10,50 

1 januari 1994 ƒ 11,00 ƒ 11,00 

1 januari 1997 ƒ 11,00 ƒ 12,00 

1 januari 1998 ƒ 11,50 ƒ 12,50 
 

 
 

Na de afschaffing van de aantekenstroken met R, plaatsnaam, verkorting van de plaatsnaam en volg-

nummer, werden aantekenstroken zonder plaatsnaam maar met een barcode in gebruik genomen en 
de aanduiding ‘Frankering betaald Nederland’. Het plakken van postzegels voor het aantekenrecht 
kwam hiermee te vervallen. 
 

K-stempels 
 
In het decembernummer van het jaar 2000 van het blad Filatelie is een artikel opgenomen geschreven 
door de heren Jos Stroom en Ed Feenstra. Daarin wordt het bestaan van de K-stempels genoemd als 
zijnde typenraderstempels van het model cilinderbalk die gedurende de drukke periode van Kerst en 
Nieuwjaar, de KNJ-periode genoemd, werden gebruikt op enkele landelijke sorteercentra.  
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Ze werden als dagtekeningstempel gebruikt om de postzegels op poststukken van afwijkend formaat 
(grote enveloppen en pakjes en dergelijke) te stempelen. De stempels werden gebruikt in de sorteer-
centra te ’s-Gravenhage, Groningen, Rotterdam en Zwolle. In ‘Typenraderraadselen’ nummer 13, 
opgenomen in ‘Po&Po Verenigingsnieuws’ zijn deze stempels besproken door Bert van Marrewijk. 
 

Stempels met aanduiding POSTVERKEER 
 
Enkele postkantoren werden in de periode tussen 1993 en 1995 gesplitst in een lokettenkantoor van 
Postkantoren BV en een kantoor voor de postbestelling van PTT Post BV. De stempels met de toe-
voeging POSTVERKEER werden gebruikt op de afdeling ‘Bestelling’ om onderscheid te maken met 
het lokettenkantoor. De afdrukken van de stempels komen o.a. voor op door te zenden poststukken, 
bijvoorbeeld bij wijziging van het adres. 
 

Terugzending van de cilinderbalkstempels einde jaarinstelling 1999 
 
Vele cilinderbalkstempels hadden jaarradertjes waarbij soms meer keer hetzelfde cijfer voorkwam, 
zodanig, dat het laatste jaartal dat kon worden ingesteld, 1999 was. Deze stempels werden vervangen 
door nieuwe stempels waarbij het jaartal begon met 2000. Tussentijds waren versleten cilinderbalk-
stempels teruggezonden en eveneens vervangen door nieuwe cilinderbalkstempels. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
foto: © Kees Verhulst 
 
Cilinderbalkstempels type Raab van Gameren, Werkendam 1, Heerle-Herelsestraat 1, Vianen Ut-Ursulinehof en Rijswijk-NB-
Dorpsstraat 1. De stempels zijn ingesteld op de datum 6 september 2008, 14.00 uur. Het middelste stempel op 17.00 uur.  
De stempels werden, na te zijn gereinigd, overgedragen aan het Museum voor Communicatie te ’s-Gravenhage. 
 

Gebruik uuraanduiding in de stempels 
 

Door de gebruikers van de stempels werd in vele gevallen de instelling van de uurkarakters onacht-
zaam ingesteld waardoor onmogelijke uuraanduidingen ontstonden. 
 

Foutieve instelling van de maandkarakters 
 
Op de cilinderbalkstempels zaten slechts negen radertjes waarop de Arabische en Romeinse cijfers 
en eventuele horizontale streepjes waren aangebracht. Het was noodzakelijk om de maandaanduiding 
in Romeinse cijfers op twee radertjes aan te brengen. Door verkeerd instellen van de maandaandui-
ding konden dan ook niet-bestaande maandaanduidingen ontstaan. 
Bekend zijn de ‘maandaanduidingen’ IIII, VV, VX, XIII, XV en XX. 
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Onvolledige stempelafdrukken 
 

Bij het gebruik van aantekenetiketten met barcode komt het regelmatig voor dat afdrukken van de 
stempels gedeeltelijk zijn aangebracht. 
 

 
 

 

De reden hiervan is dat het gebruikelijk was dat, alvorens het etiket op het poststuk werd geplakt, 
deze met een afdruk van het dagtekeningstempel werd voorzien. 
 
De status van de postvestigingen vanaf 2007 
 
In 2006 werd een onderzoek verricht naar de doelmatigheid van de bestaande hoofdvestigingen in 
Nederland. Op 17 december 2007 werd door de toenmalige Raad van Bestuur van TNT N.V. een 
rapport uitgebracht met de titel ‘Post-Concessierapportage 2006’. Daarin werd verslag gedaan over de 
postmarkt en de Post-Concessie. Het rapport werd aangeboden aan het College van de Onafhankelij-
ke Post en Telecommunicatie Autoriteit, de OPTA. Een van de hoofdzaken uit het rapport betrof het 
‘Net van dienstverleningspunten’. Daarin werd gesteld dat de sluiting van de bestaande zelfstandige 
postkantoren en vervanging daarvan door Servicepunten positief was verlopen. Eind 2006 beschikte 
TNT Post over 2.110 vestigingen waarvan ongeveer 1.100 vestigingen met een volledig assortiment 
aan producten en diensten. 
 

Nieuwe benamingen voor postvestigingen 
 
Met de opheffing van de bestaande zelfstandige postkantoren en de indienststelling van nieuwe post-
vestigingen werden nieuwe benamingen in gebruik genomen, afgestemd op het assortiment en de 
dienstverlening. 
 
- Postkantoor, Postagentschap en Servicepunt-concessies zijn formules waarvoor als assorti-

ment het volledige post-concessieassortiment van TNT Post was gedefinieerd: de verkoop van 
postzegels, aanname van briefpost en pakketten voor binnen- en buitenland (inclusief braille), met 
of zonder aanvullende diensten. Daarnaast werden in deze formules pakketten met of zonder aan-
vullende diensten uitgereikt (inclusief gerechtelijke brieven).  

- Het Servicepunt is een formule waarvoor een nagenoeg volledig post-concessieassortiment van 
TNT Post was gedefinieerd. In de tweede helft van 2006 was het assortiment uitgebreid tot het ni-
veau van het volledige post-concessieassortiment met uitzondering van aanvullende diensten op 
buitenlandse aangetekende zendingen. 

 
Verder werd de term ‘Postagent Nieuwe Stijl (PNS)’ ingevoerd voor postagentschappen die veel 
klantvriendelijker waren door kortere wachtrijen en verruimde openstellingtijden. 
 
- Business Point (Bupo). Bij een Business Point kunnen zakelijke klanten alle postzaken in één 

keer afhandelen. Het ophalen van gefrankeerde en ongefrankeerde post, het aannemen en uitrei-
ken van postale diensten, aanschaffen van verschillende producten in grootverpakking en nog veel 
meer. 

 
- Pakketpunt. Vanaf begin 2014 werd het ‘Pakketpunt’ door PostNL geïntroduceerd. Een PostNL  
Pakketpunt is een locatie waar klanten pakketten kunnen ophalen, versturen of terugsturen (eventueel 
naar een antwoordnummer). Daarnaast zijn er postzegel en pakketzegels te koop. Op 5 juni 2014 
werd door PostNL bekend gemaakt dat het aantal pakketpunten zou worden uitgebreid tot ongeveer 
3.000 locaties. Deze pakketpunten zijn veelal gevestigd in drukke retaillocaties zoals Gamma en Kar-
wei. De bedoeling is dat van de ongeveer 2.500 servicepunten er een kleine 1.000 overblijven. 
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Vervanging van de cilinderbalkstempels door zelfinktende tuimelstempels 
 
De cilinderbalkstempels voldeden niet meer aan de kwaliteitseisen van stempeling vanwege het mini-
male onderhoud dat werd gepleegd door de gebruikers van deze stempels. De radertjes van de datum 
en uuraanduiding kwamen soms onwrikbaar vast te zitten door opgedroogde stempelinkt. De appara-
ten waarmee de stempels werden schoongemaakt, een soort borstelmachine waarbij gebruik werd 
gemaakt van petroleum om de opgedroogde stempelinkt te verwijderen, waren al lang verdwenen. De 
afdrukken waren daardoor soms vrijwel onleesbaar geworden. 
 

  
 

Verder werden veelal stempelkussens gebruikt met blauwe inkt die eveneens niet voldeden en offici-
eel niet waren toegestaan.  
 

  
 

De stempels waren onhandig in het gebruik aan het loket doordat ze vaak omvielen en zo de post-
stukken en postale formulieren besmeurden met stempelinkt. 
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Zelfinktende tuimelstempels 
 

In oktober 2006 werd besloten om proeven te gaan nemen met de zogenoemde zelfinktende tuimel-
stempels van het fabricaat Colop. Op 24 kantoren, verspreid over heel Nederland, werden op proef de 
nieuwe stempels gebruikt tussen oktober 2006 en februari 2007. Het waren proefstempels met een vrij 
grote diameter van 42 mm, vanaf juli 2007 gewijzigd in 38 mm. 
 

 foto’s: © Kees Verhulst 
 

  
 

Geleidelijk zijn de cilinderbalkstempels vervangen door de zelfinktende tuimelstempels. Alleen de 
cilinderbalk hamerstempels bleven langer in gebruik omdat de nieuwe stempels vooral waren be-

doeld voor gebruik aan de klantenbalies. De hamerstempels bleven in gebruik voor zover ze niet ver-
vangen konden worden door tuimelstempels op afdelingen waar postverwerking plaatsvond. 
 

Doordat het toezicht op de terugzending van de cilinderbalkstempels onvoldoende was, is een aantal 
cilinderbalkstempels in handen gekomen van verzamelaars. Van de zelfinktende tuimelstempels zijn 
twee inventarisaties samengesteld. Een met de toevoeging van de straatnaam van de vestiging (inge-
voerd in 2007) en de tweede (ingevoerd in mei 2017) met uitsluitend de plaatsnaam met vestigings-
nummer. 
 

Dringend verzoek 
 
De auteurs verzoeken alle verzamelaars van stempelafdrukken van cilinderbalkstempels (handstem-
pels en hamerstempels, geen machinestempels) om misvattingen in deze inventarisatie en niet-
vermelde postvestigingen aan de auteurs door te geven. 
Heeft u gegevens betreffende vestiging of opheffing van vestigingen of gegevens die niet zijn vermeld 
bij de afdrukken van de stempels dan is informatie welkom bij de samenstellers. 
 

Copyright © 2021 
 
De gegevens betreffende de vroegst en laatst bekende datum van gebruik en andere gegevens in 
deze inventarisatie 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 samenstellers. 
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Bijlagen 
 

Nederlandse Antillen 1970 
 
Ook in de Nederlandse Antillen werden de cilinderbalkstempels van de firma Braungardt ingevoerd.  
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1970 wordt hiernaar verwezen: 
  
Verscheidene lezers zullen ongetwijfeld al hebben opgemerkt, dat sinds enige tijd de postkantoren 
van de Nederlandse Antillen nieuwe poststempels, gelijk aan het laatste Nederlandse model, gebrui-
ken. 
 

Met welwillende medewerking van het Kabinet van de Nederlandse Antillen te ’s-Gravenhage verna-
men wij, dat deze wijziging om organisatorisch technische redenen is geschied en dat deze nieuwe 
stempels op 1 juli 1970 in gebruik genomen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De volgende stempelnummers zijn thans in gebruik: 
 
Aruba: 1 tot en met 23  
Bonaire: 1 tot en met 5 
Curaçao: 1 tot en met 23  
Saba: 1 tot en met 6 
St. Eustatius: 1 en 2  
St. Maarten: 1 tot en met 8  
De oude metalen stempels welke behalve de eilandnaam ook de plaatsnaam of luchthavennaam 
vermeldden, zijn gelijktijdig buiten gebruik gesteld, doch enkele rubberstempels blijven nog tijdelijk in 
gebruik. Ook de stempelmachines op Curaçao en Aruba zijn nog in gebruik. 
 
Momenteel (in 1970) bestaan in de Nederlandse Antillen de volgende kantoren: 
 
Aruba: Postkantoor Oranjestad 

Hulppostkantoor Sint Nicolaas 

Hulppostkantoor Prinses Beatrix Luchthaven 

Bonaire: Postkantoor Kralendijk 

Hulppostkantoor Rincon 

Curaçao: Postkantoor Willemstad  
Hulppostkantoor Willemstad-Otrabanda 

Hulppostkantoor Dokterstuin 

Hulppostkantoor Dr. Albert Plesman Luchthaven 

Saba: Postkantoor The Bottom 

Hulppostkantoor Windwardside 

St. Eustatius: Postkantoor Oranjestad 

St. Maarten: Postkantoor Philipsburg 

 Hulppostkantoor Prinses Juliana Luchthaven. 
 
 
  



10 

 

Bekendmaking in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van december 1965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proef handstempels  
Sinds medio november zijn te ’s-Gravenhage als proefneming een drietal nieuwe handstempels vol-
gens de hierbij afgebeelde modellen in gebruik. Zij gelijken onderling wel veel op elkaar, maar verto-
nen toch enige duidelijke verschillen, ook ten opzichte van de normale stempels:  
1. Bij alle drie is het stempelnummer weliswaar 78, maar in het bovenste segment staan kleine letter-

tjes a, ben c om ze van elkaar te onderscheiden.  
2. De omlijsting van de datumbalk en van deze lettertjes is bij elk type verschillend. 
3. Stempel a heeft Romeinse en de beide andere Arabische maandcijfers.  
4. Deze stempels zijn lichter in gewicht: a en b elk omtrent 165 gram en c ongeveer 145 gram, maar 

toch sterker van constructie dan de normale stempels, die ongeveer 185 gram wegen.  
5. Het verstellen der cijfers is eenvoudiger. Daarbij wordt het ongewenst meedraaien van cijferrade-

ren voorkomen door tijdens het verzetten de aan weerszijden van de stempelkop aangebrachte 
bladveren in te drukken.  

6. Stempel c heeft een verende (flexibele) stempelkop. 
 

Mededeling  in  het  Nederlandsch  Maandblad  voor  Philatelie  van  december  1967:  
Handrol dagtekeningstempels 
  
In de maand oktober is de beslissing gevallen, dat alle nieuwe typenraderstempels (handstempels) 
zullen worden uitgevoerd in het model, dat reeds bij verscheidene kantoren enige maanden op proef 
in gebruik was en waarvan het prototype al geruime tijd te 's-Gravenhage (met stempelnummer 78 in 
drie verschillende uitvoeringen) gebruikt werd. In aansluiting hierop is nu ook voor de nieuwe handrol-
stempels een dienovereenkomstige uitvoering gekozen, waarbij zich echter aan weerszijden van het 
datumstempel nog 6 golflijnen bevinden. 
 

Besloten werd om de nieuwe stempels, onder de naam cilinderbalkstempels, als vervanging te laten 
dienen voor de kortebalkstempels met losse jaarkarakters. Vanaf eind 1966 werden alleen stempels 
verstrekt aan postkantoren, hulpkantoren, bijpostkantoren, poststations en postagentschappen die 
werden opgericht, uitbreiding van het aantal in gebruik zijnde stempels en als vervanging van versle-
ten exemplaren. 

 
Publicatie in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1969 
 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1969 is aandacht geschonken aan de 
vervanging van de kortebalkstempels: 
 
‘Naar wij vernamen worden thans in versneld tempo alle dagtekeningstempels in het model dat in 
1915 werd ingevoerd (met los jaartal onderin de cirkelrand) vervangen door het nieuwste model met 
kleine letters en een (omlijste) blak voor dag-, maand-, jaar- en uuraanduiding, waardoor de omslach-
tige jaarlijkse toezending van nieuwe losse jaartallen aan de postkantoren overbodig wordt.  
Wij zijn benieuwd of er na 1 januari 1970 (op welke datum de vervanging moet zijn voltooid) nog hier 
en daar afdrukken te voorschijn zullen komen van stempels welke men vergat tijdig te vervangen en 
die dan misschien nog korte tijd zonder jaartal zullen stempelen.’ 
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In het nummer van februari 1970 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie werd mel-
ding gemaakt van een stempel zonder jaartal:  
 

‘Naar aanleiding van ons bericht in het novembernummer dat alle dagtekeningstempels met korte 
datumbalk en los jaartal (model 1915) vóór 31 december 1969 zouden worden vervangen door het 
nieuwste model stempels, verraste de heer A.A.J. van Schie te Zoeterwoude ons op 2 januari 1970 
met een expressebrief, gestempeld Leiden-Station in dit oude model, maar nu zonder jaartal (1970). 
Aangezien alle stempels met inschrift ‘station’ al eerder buiten gebruik moesten worden gesteld, is dit 
stempel inmiddels ook vervangen door een normaal dagtekeningstempel Leiden.’ 
 
In het nummer van mei 1970 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie werd melding 
gemaakt van een stempel zonder jaartal: 
 

‘Wij zagen in maart en april 1970 nog afdrukken van een oud model stempel Jutphaas nummer 1, 
waarin onder een los jaartal behoorde te staan, dat echter voor 1970 niet meer werd verstrekt.’ 
 
 

Vermelding provincieverkortingen door het Staatsbedrijf der PTT 
 
Dienstorder No H.621 van 22 oktober 1970: Verkorting provincienamen.  
1 Aangezien zowel het postdistrict en het districtspostkantoor Zwolle als de provincienaam Zeeland 

tot nu toe verkort worden aangeduid met ZI is besloten de verkorting van genoemde provincie-
naam te wijzigen in Zld.  

2 Volledigheidshalve volgen hierna de verkortingen voor de provincienamen:  
Drenthe = Dr 
Friesland = Fr 
Gelderland = Gld 

Groningen = Gn 

Limburg = Lb 

Noord-Brabant = Nb 

Noord-Holland = Nh 

Overijssel = Ov 

Utrecht = Ut 
Zeeland = Zld 

Zuid-Holland = Zh  
3 Indien een provincienaam voluit of verkort aan een plaatsnaam behoort te worden toegevoegd, dan 

dient de toevoeging tussen haakjes te worden geplaatst. Voor de telegraafdienst blijft de schrijfwij-
ze zoals die staat vermeld in de lijst van kantoren belast met de uitvoering van de telegraaf- en te-
lefoondienst gehandhaafd. 

 

De provincie Flevoland werd op 1 januari 1986 opgericht. 
 

Vermelding provincieverkortingen in deze inventarisatie 
 
Drenthe = DR 

Flevoland = FL 
Friesland = FR  
Gelderland = GD 

Groningen = GR  
Limburg = LB 

Noord-Brabant = NB  
Noord-Holland = NH 
Overijssel = OV  
Utrecht = UT 
Zeeland = ZL  
Zuid-Holland = ZH 
 
Hiermee wordt de formele schrijfwijze (Genootschap Onze Taal) gevolgd. 
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Dienstorder No H.765 van 24 december 1970: Stukken met opschrift ‘Dienst PTT’.  
Bij do. H 700/1970 is bekend gemaakt dat in het algemeen stukken met het opschrift ‘Dienst PTT’ niet 
meer zullen worden voorzien van een afdruk van de dagtekeningstempel.  
De consequentie hiervan is dat voor PTT-schrifturen de aanduiding ‘datum Postmerk’ of ‘poststempel 
e.d.’ niet meer mag worden gebezigd. 
 
Dienstorder No H.489 van 14 november 1978: Bedrijfsvormen postinrichtingen. 
 

Vanaf heden gelden voor de postinrichtingen de hierna vermelde bedrijfsvormen met daarachter de 

voorgeschreven verkorting:  

Bedrijfsvorm Verkorting 

bijpostkanto(o)r(en) bijpkt(n) 
bijpostkanto(o)r(en) met bestelling bijpkt(n)mb 

bijpostkanto(o)r(en) zonder bestelling bijpkt(n)zb 

bijpostkanto(o)r(en) zonder bestelling (vooruitgeschoven loket) bijpkt(n)vl 
districtspostkanto(o)r(en) dpkt(n) 
hoofdkanto(o)r(en) hkt(n) 

hulppostkanto(o)r(en) hulppkt(n) 
hulppostkanto(o)r(en) met bestelling hulppkt(n)mb 

hulppostkanto(o)r(en) zonder bestelling hulppkt(n)zb 
postagentschap(pen) pags(n) 

intern(e) plattelandspostagentschap(pen) ipltpags(n) 
intern(e) stadspostagentschap(pen) istpags(n) 

plattelandspostagentschap(pen) pltpags(n) 
plattelands vooruitgeschoven Ioket(ten) *) pltvl(n) 

poststation(s) ps(s) 
rijdend(e) postkanto(o)r(en) rpkt(n) 
stadspostagentschap(pen) stpags(n) 
standplaats(en) rijdend(e) postkanto(o)r(en) s(n)rpkt(n) 
*) De benaming ‘plattelands vooruitgeschoven loket’ is in de plaats gekomen voor de benaming 
 ‘zitting houden’.  

 
Dienstorder No H.518 van 5 december 1978: Stempelen kerst- en nieuwjaarscorrespondentie.  
Onder de aandacht wordt gebracht dat het gestelde in de VP 1, art. 444 met betrekking tot het datum-
loos stempelen van de kerst- en nieuwjaarscorrespondentie niet langer van kracht is.  
Het betreffende artikel komt hiermee te vervallen. 
 

Dienstorder No H.5 van 3 januari 1979: Bedrijfsvormen postinrichtingen.  
1 In aansluiting aan do. H 489/1978 wordt meegedeeld, dat ter wille van de uniformiteit nader is be-

sloten de bedrijfsvorm ‘hoofdkantoor’ te wijzigen in ‘hoofdpostkantoor’. De voorgeschreven verkor-
ting luidt: hpkt(n).  

2 Wellicht ten overvloede wordt er nog eens de aandacht op gevestigd dat in externe publicaties en 
in briefwisseling met externe instanties en het publiek geen onderscheid tussen de verschillende 
bedrijfsvormen voor de postinrichtingen dient te worden gemaakt. In die stukken dient uitsluitend te 
worden gesproken over ‘postkantoren’ en/of ‘postagentschappen’. 

 
Dienstorder No H.213 van 18 april 1979: Treinbrieven. Opheffing dienst treinbrieven en pers-
treinbrieven.  
1 Met ingang van 1 mei 1979 wordt de dienst van de treinbrieven en perstreinbrieven opgeheven. 

Vanaf deze datum is het voor het publiek dus niet meer mogelijk deze brieven ter verzending aan 
te bieden aan de loketten van de NS-stations genoemd in de PTT -gids, deel1, art. 151. In voorko-
mende gevallen dient naar de expressedienst te worden verwezen.  
De Nederlandse Spoorwegen hebben een en ander reeds d.m.v. aanplakbiljetten in de stations 
bekendgemaakt.  

Met het oog op de behoefte van de pers aan de instandhouding van de thans bestaande service, 
waarin - met name in het weekeinde - PTT niet in alle gevallen kan voorzien, is aan de Nederlandse 
Spoorwegen vergunning verleend tot het vervoeren van (ongefrankeerde) brieven bestemd voor pers-
bureaus dan wel redactiebureaus van kranten en tijdschriften. De eventueel hiervoor in aanmerking 
komende verzenders behoren voor het treffen van een regeling ter zake naar de Nederlandse Spoor-
wegen te Utrecht, telefoon (030) 35 45 21 dan wel 35 32 27 te worden verwezen. 


