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Bijzonder is dat er met alle modellen soms nog jarenlang is doorgestempeld. 
Van sommige langebalkstempels uit ongeveer 1910 is bekend dat ze nog zijn 
gebruikt tot in de jaren negentig! Veel oude stempelmodellen zijn in 2000 
vernietigd, omdat ze niet ‘milenniumproof ’ bleken. Sommige stempels had-
den namelijk het jaar ‘00’ niet in de radertjes zitten, waardoor ze vanaf het jaar 
2000 onbruikbaar werden. Sommige postkantoren hebben daar nog een tijdje 
mee gesjoemeld door het jaar blanco te maken, en het uur van afstempeling 
dat daar vlak achter zit, op 00 te zetten. En dat is dan natuurlijk als filatelist 
weer leuk om te ontdekken.... De in filatelistische kringen bekende posthisto-
ricus Bert van Marrewijk heeft diverse interessante artikelen geschreven over 
vreemde en soms onmogelijke dagen-, maanden-, jaren- en urenkarakters die 
hij tegenkwam op afstempelingen rond de millenniumwisseling.
 
Bijzonderheden die je in afstempelingen kunt tegenkomen
Zoals u soms alle varianten van een prentbriefkaart verzamelt, bijvoorbeeld als 
een drukker een kaart een ander nummer gaf, zo verzamelen de stempelverzame-
laars soms ook allerlei varianten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan ver-
schillende spellingen van de plaatsnaam. Vooral bij het grootrondstempel speelt 
dit, omdat veel spellingsvereenvoudigingen uit 1883 begin 1900 weer zijn terug-
gedraaid. Zo kun je uit die tijd bijvoorbeeld afstempelingen vinden van Blaricum 
en Blarikum, Acquoy en Akkooi, Oss en Osch, Oirschot en Oorschot, en Mill en 
Mil. Ik ken iemand die daar een speciale verzameling van heeft aangelegd. 
Verder is er ook bij afstempelingen soms sprake van ‘drukfouten’, dat wil 
zeggen dat bijvoorbeeld een blokje van de dag, maand of jaar op zijn kop 
werd gemonteerd (hoewel de beambte reglementair verplicht was na iedere 
wisseling in het stempel een proefafdruk te maken), of dat een stempelmaker 
een verkeerde letter monteerde. Zo is er een grootrondstempel ‘Gorinohem’  
bekend, en het grootrond-treinstempel ‘Venloo-Maastrciht’ is ook een beken-
de omdat men daar jarenlang mee is blijven stempelen. Bij de typenrader-
stempels is er soms sprake van verschillende diameters binnen één plaats, en 
kun je zowel arabische als romeinse maandcijfers tegenkomen. En zo zijn er 
nog veel meer bijzonderheden. Maar voor de overzichtelijkheid zal ik het 
hierbij laten.

Typenrader kortebalkstempel (de datum-

balk loopt slechts tot de rand van de bin-

nencirkel) van Breskens, geplaatst op 20 

augustus (romeinse maandcijfers) 1930 

rond 7 uur ’s ochtends. Dit is een 24-uurs 

uurkarakter. Bij 7 uur ’s avonds had er het 

getal 19 gestaan. In de beginjaren van het 

kortebalkstempel was er sprake van 12-

uurs karakters. Dan had er in dit geval 7v 

gestaan, en voor 7 uur ’s avonds 7n. De 

2 onder de datum wil zeggen dat het het 

tweede stempel was van dit type in Bres-

kens. Grote kantoren zoals de vier grote 

steden hebben wel tientallen stempels, 

waarbij het voor sommige filatelisten een 

sport is om alle getallen compleet te krij-

gen. Tussen plaatsnaam en jaartal staan 

twee kruisjes ter opvulling van de ruimte. 

Bij korte plaatsnamen zoals Epe staan soms 

vier kruisjes.

Typenrader openbalkstempel (de binnen-

cirkel aan de zijkant van de datumbalk 

is open) Balkbrug (Ov.), 7 juli (romeinse 

cijfers) 1961, rond 4 uur ’s middags ge-

plaatst. 
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Wilt u zich nader verdiepen in een bepaald stempeltype dan zijn daar di-
verse catalogi van. Van het kleinrondstempel is een catalogus verschenen 
van de nvph begin jaren negentig. Later zijn herziene versies verschenen als 
bijlage achterin diverse nvph-postzegelcatalogi. Een catalogus grootrond-
stempels in euro’s, de opvolger van mijn grootrondcatalogus uit 1996, kunt 
u gratis downloaden op mijn site www.filatop.nl. En aan een catalogus van 
de twintigste-eeuwse typenraderstempels, die er tot op heden niet is omdat 
het zo’n mammoetklus is om te inventariseren, door de duizenden kantoren 
die in de twintigste eeuw geopend en vaak ook alweer gesloten zijn, wordt 
hard gewerkt door de heren Cees Janssen en Bert van Marrewijk. Zodra de 
catalogus verschijnt is deze te bestellen op www.poststempel.com, dus houd 
die site in de gaten.

Frankeringen
Ook de frankering van een prenfbriefkaart kan bijzonder zijn. Zo zijn de 
meeste kaarten van rond 1900 voorzien van de bekende rode 1 cent zegel, het 
drukwerktarief. Voor dat tarief mocht je er meen ik alleen ‘hartelijke groet’ 
en de afzender op schrijven. Schreef je er meer op, dan moest je 2½ cent 
frankeren, het briefkaarttarief. Naar het buitenland moest er 5 cent op. Leuk 
is het natuurlijk als je eens een andere zegel aantreft, bijvoorbeeld kinder- of 
zomerzegels. En ook frankeringen kunnen soms veel waard zijn. Ook daar 
zijn catalogi van verschenen. Een bijzonderheid in de periode 1914-1918 is dat 
deze prentbriefkaarten vaak niet gefrankeerd zijn. In dat geval staat er op de 
plek waar de postzegel normaalgesproken zit, alleen een afstempeling, vaak 
met een aanduiding ‘militair’ met soms een rang en standplaats erbij, en een 
handtekening. Militairen hadden in die tijd onder bepaalde voorwaarden na-
melijk portvrijdom, of in gewoon Nederlands: ze hoefden hun post niet te 
frankeren.

Tot slot
Er zijn honderden mogelijkheden om een bepaalde collectie van ‘achterkanten 
van een prentbriefkaart’ op te zetten. Naast de reeds geschetste afstempelingen 
als zodanig, kun je bijvoorbeeld proberen van iedere plaats uit je interessege-

Het typenrader cilinderbalkstempel (er is 

geen sprake meer van een binnencirkel, 

de datumbalk staat in het midden als een 

soort cilinder met bolle zijkanten) is het 

model dat thans nog steeds in gebruik is. 

Bocholtz, 19 januari 1988, rond 3 uur ’s 

middags, het eerste stempel van dit type 

van Bocholtz.

Er zijn nog meer stempeltypen geweest 

in de 20e eeuw, maar de zes besproken 

typen zijn de meest voorkomende. Wat u 

bijvoorbeeld ook op een prentbriefkaart 

uit begin 20e eeuw tot in de jaren zeventig 

kunt tegenkomen, is het blokstempel. Deze 

stempels werden gebruikt op posttreinen, 

-trams en -boten. De plaatsnaam bovenin 

geeft de heenreis van het traject aan, de 

plaatsnaam onderin vermeldt de terugreis. 

Het cijfer of de letter achter de datum duidt 

op de zoveelste rit van die dag. Een prijslijst 

van de blokstempels, die de verhoudingen 

nog steeds redelijk goed weergeeft, is op-

genomen in de catalogus ‘Spoor en post’, 

betreffende alle mogelijke treinstempels in 

de loop der tijd, eind jaren zeventig uitge-

geven door het Spoorwegmuseum. Som-

mige filatelisten verzamelen van ieder tra-

ject één afdruk, anderen willen per traject 

ook alle cijfers en letters compleet zien te 

krijgen. Ook met deze ‘tak van sport’ heb 

ik mij een aantal jaren beziggehouden. De 

meeste trajecten hadden maar een paar cij-

fers en letters, maar drukke trajecten zoals 

bijvoorbeeld Amsterdam-Antwerpen had-

den er wel enkele tientallen.


