AMSTERDAM
Provincie Noord-Holland
AMSTERDAM

Internationale Postzegel Tentoonstelling 1909

De Internationale Postzegeltentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de
Nederlandsche Vereeninging van Postzegelverzamelaars, werd van 3 tot en met 10 juni 1909
gehouden te Amsterdam. De tentoonstelling vond plaats in het Feestgebouw “Bellevue” aan de
Leidschekade. De tentoonstelling werd op donderdag 10 juni 1909 om 16.00 uur gesloten.
TBBS 0011
VDW 8

Afdruk in zwart

De afdruk van het stempel met de datum 26 mei 1909 is aangebracht op de bladzijde van het
Hoofdbestuur in het oude stempelboek.

laatste dag van gebruik

Het afgebeelde poststuk is een van de laatste aangetekende brieven (nummer 96) die door het tijdelijk
postkantoor werd behandeld. Overigens was het tarief en recht voor een aangetekende brief géén 10
gulden. Het posttarief was voor een enkelvoudige brief (tot en met 20 gram) 5 cent en het
aantekenrecht 10 cent.
Gebruiksperiode van donderdag 3 juni 1909 tot en met donderdag 10 juni 1909.

45

AMSTERDAM

e

7 Internationaal Congres voor Verzekeringswetenschap 1912
s

Mededeeling No 3296 van 15 augustus 1912: In het Concertgebouw te Amsterdam wordt van 2 t/m
e
7 September a.s. tijdens de samenkomst aldaar van het 7 Internationaal Congres voor
Verzekeringswetenschap een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor gevestigd. Dit bijkantoor is, voor wat
den telegraafdienst betreft, alleen opengesteld voor de aanbieding van telegrammen.
s
o
Mededeeling No 3516 van 29 augustus 1912: Onder verwijzing naar n XXXIV der Mededeelingen
van dit jaar wordt nader bekend gemaakt, dat het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor in het
e
Concertgebouw te Amsterdam, tijdens het 7 Internationaal Congres voor Verzekeringswetenschap,
zal geopend zijn van 8½ ure voor- tot 3 ure namiddags.
TBBS 0012
VDW 16

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 2 september 1912 tot en met zaterdag 7 september 1912.
AMSTERDAM

Tentoonstelling “De Vrouw” 1913

Mededeeling No 1485s van 17 april 1913: Op het terrein van de tentoonstelling “de Vrouw 18131913”, welke van 2 Mei-ult. September a.s. te Amsterdam zal worden gehouden, wordt een tijdelijk
bijpost- en telegraafkantoor gevestigd. Voor wat den telegraafdienst betreft, zal dit bijkantoor zijn
opengesteld voor aanbieding en aflevering van telegrammen, met dien verstande, dat de bestelling
alleen zal geschieden van berichten voor op het tentoonstellingsterrein verblijf houdende
geadresseerden.
Op 2 mei 1913 opende dr. Mia Boissevain de tentoonstelling, die een beeld gaf wat er op gebied van
onder meer onderwijs kleding kiesrecht en in het huishouden veranderd was. Om dit goed inzichtelijk
te maken, kozen de organiserende vrouwen voor het inrichten van een huis, zoals dat 100 jaar eerder
gebeurde bij welgestelden.
TBBS 0013
VDW 17

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van vrijdag 2 mei 1913 tot en met donderdag 30 oktober 1913.

AMSTERDAM Eerste Nederlandsche Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied 1913
s
Mededeeling No 2185 van 29 mei 1913: Met ingang van 2 Juni a.s wordt op het terrein van de
"Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied" te Amsterdam een tijdelijk bijpost- en
telegraafkantoor gevestigd. Voor wat den telegraafdienst betreft, zal dit bijkantoor zijn opengesteld
voor aanbieding en aflevering van telegrammen, met dien verstande, dat de bestelling zal geschieden
zoowel van berichten voor op het tentoonstellingsterrein verblijfhoudende geadresseerden, als van
berichten voor personen, die, binnen den bestellingskring van Amsterdam, aan de overzijde van het IJ
woonachtig zijn.
s
Mededeeling No 2317 van 5 juni 1913: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor op het terrein van de
“Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied” te Amsterdam is 4 Juni in plaats van 2
Juni 1913 geopend.
De tentoonstelling E.N.T.O.S. werd op 5 juni 1913 geopend door Koningin Wilhelmina. De
tentoonstelling bestond uit 18 expositiegroepen. De historische afdeling, waar onder andere modellen
en schilderijen te zien waren, heeft de basis gevormd voor het huidige Nederlands Scheepvaart
Museum te Amsterdam. Hoewel het overgrote deel van de tentoonstelling betrekking had op de
beroepsvaart, was de pleziervaart ook vertegenwoordigd.
TBBS 0014
VDW 19

Afdruk in zwart

Het stempel werd opgeleverd door De Munt in mei 1913 en verzonden op 26 mei 1913.
Gebruiksperiode van woensdag 4 juni 1913 tot en met zaterdag 11 oktober 1913.
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AMSTERDAM

8

ste

Nederlandsche Philatelistendag 1917

De achtste Nederlandsche Philatelistendag vond plaats op zaterdag 13 en zondag 14 oktober 1917 in
het American Hotel aan het Leidsche Plein in Amsterdam.
TBBS 0015
VDW 26

Afdruk in violet

Gebruiksdatum zondag 14 oktober 1917.
AMSTERDAM Eerste Luchtverkeer-Tentoonstelling 1919
Mededeeling No 7055S van 6 augustus 1919: Op het terrein van de Eerste LuchtverkeerTentoonstelling te Amsterdam zal van 31 Juli t/m 30 Augustus 1919 een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor worden gevestigd.
TBBS 0016
VDW 29

Afdruk in zwart

Het stempel werd opgeleverd door De Munt op 21 juni 1919 en toegezonden in juli 1919.
Gebruiksperiode van donderdag 31 juli 1919 tot en met dinsdag 30 september 1919.

48

AMSTERDAM

Internationaal Congres voor Ongevallengeneeskunde en Beroepsziekten 1925

Dienstorder No 476 van 12 augustus 1925: In het gebouw van het Koloniaal Instituut te Amsterdam
wordt van 7-12 September a.s., het Vierde Internationaal Congres voor Ongevallengeneeskunde en
Beroepsziekten gehouden. Van 7-10 September zullen in voornoemd gebouw gewone,
aangeteekende en per expresse te bestellen stukken kunnen worden afgegeven, welke vóór de
verzending zullen worden voorzien van den afdruk van een bijzonderen stempel, en telegrammen
kunnen worden aangeboden.
TBBS 0017
VDW 50

Afdruk in blauw

Gebruiksperiode van maandag 7 september 1925 tot en met zaterdag 12 september 1925.

AMSTERDAM

Internationaal Accountantscongres 1926

In 1926 presenteerde Limperg – één van de grondleggers van de accountancy – op het internationaal
accountantscongres zijn «leer van het gewekte vertrouwen», later aangeduid als de vertrouwensleer.
TBBS 0018
VDW 53

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van woensdag 7 juli 1926 tot en met maandag 12 juli 1926.

AMSTERDAM

Federation University Women 1926

Ter gelegenheid van het vierde congres van de International Federation of University Women (IFUW)
in 1926 in Amsterdam, zette Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland,
samen met anderen, een geestige liederencyclus met bijpassende plaatjes in elkaar. Onderwerp was
The Origin of the University Women, een oorsprongsmythe van de eigentijdse ‘gestudeerde vrouwen’,
die zich sinds enkele jaren in een nationale en een internationale organisatie hadden verenigd.
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TBBS 0019
VDW 54

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van dinsdag 27 juli 1926 tot en met zaterdag 31 juli 1926.
e

AMSTERDAM 3 Internationaal Congres van Reddingswerkers en E.H.B.O. 1926
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1926: Amsterdam. Op
het »3e Int. Congres voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongevallen«; dat van 6-11 September j.l.
in de gemeentelijke Universiteit (Oude Manhuispoort) werd gehouden, was voor de Congressisten een
tijdelijk postkantoor geopend, waarvan de heer Goossen ons de violette afstempeling toezond,
waarvoor beleefden dank! Doorsnede 34 m.M. in het midden de datum, b..v. -6 SEPT. 1926, omschrift
in den dubbelring AMSTERDAM. 3e INT. CONGRES v. REDDINGW. en E.H.b.O.
TBBS 0020
VDW 56

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van maandag 6 september 1926 tot en met zaterdag 11 september 1926.

de

AMSTERDAM Nationale Postzegeltentoonstelling / 18 Nederlandsche Philatelistendag 1927
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1927: Amsterdam.
Op de Hollandia-tentoonstelling was alles keurig in orde, dus ook de speciale tentoonstellingsstempel.
Op 25, 26 en 28 Augustus werd een stalen handstempel gebezigd met omschrift in den dubbelring *
AMSTERDAM * NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING en datum in dwarsbalk b.v.
25.VIII.1927.
Op 27 Augustus was een kleiner gummi handstempel in gebruik, in den dubbelring * AMSTERDAM *
XVIII NED PHILATELISTENDAG, in het midden de balklooze datum 21 AUG. '27, ook van dien datum
is de 1e tentoonstellingsstempel bekend.
Opvallend is, dat het jaartal 1927 uit twee delen bestaat: 19 gescheiden door een punt en dan 27.
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TBBS 0021
VDW 61

Postzegeltentoonstelling, afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 25 augustus 1927 tot en met zondag 28 augustus 1927.
TBBS 0022
VDW 62

de

18

Philatelistendag, afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 27 augustus 1927

AMSTERDAM

Olympische Spelen, Stadion 1928
S

Mededeeling No 4672 van 9 mei 1928: Tijdens de te Amsterdam te houden Olympische Spelen
wordt aldaar op de terreinen van het Stadion gevestigd een tijdelijk wijkkantoor voor den Post-,
Telegraaf- en Telefoondienst. Genoemd wijkkantoor wordt op 17 Mei a.s. voor de eerste maal en
verder naar behoefte voor het publiek opengesteld en op 12 Augustus d.a.v. na afloop van den dienst
definitief gesloten. Het zal worden aangeduid als Amsterdam-Stadion.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juni 1928: Er wordt een speciaal
stempel gebruikt van vijfhoekig en vorm met randschrift NEGENDE OLYMPIADE AMSTERDAM
STADION MCMXXVIII. In de punten der daar binnen geplaatste ster zijn de nadere aanwijzingen D
(datum), M (maand), 1928, U (uur) en N (stempelnummer). Het geheel doet eenigszins op een rebus
gelijken. Stempels No.1 en 2 worden op het Stadion zelf gebezigd. No.3 op het postkantoor
Amsterdam-Zuid.
Hierover lazen wij de volgende mededeeling: De directeur van het postkantoor Amsterdam brengt ter
algemeene kennis, dat er gedurende het tijdvak der Olympische Spelen, behalve op het tijdelijk
kantoor op het Stadion-terrein zelf, óók gelegenheid zal worden gegeven tot het doen stempelen van
niet op stukken gehechte Nederlandsche port- en frankeerzegels op het districtskantoor AmsterdamZuid (Roelof Hartplein, hoek Ger. Terborgstraat). De bedoeling hiervan is den verkoop van
Olympische Zegels zooveel mogelijk te bevorderen. De afstempeling zal geschieden met het speciaal
voor het Stadionkantoor vervaardigde stempel. De gelegenheid wordt geboden op werkdagen van 9
tot 19.30.
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TBBS 0023v
TBBS 0023z
VDW 68a

Stempel Nr 1, afdruk in violet
Stempel Nr 1, afdruk in zwart

TBBS 0024v
TBBS 0024z
VDW 68b

Stempel Nr 2, afdruk in violet
Stempel Nr 2, afdruk in zwart

TBBS 0025v
TBBS 0025z
VDW 68c

Stempel Nr 3, afdruk in violet
Stempel Nr 3, afdruk in zwart

De drie stempels werden verzonden naar de directeur van het postkantoor te Amsterdam op 14 mei
1928. Op 21 augustus 1928 werden de drie stempels overgedragen aan de directeur van het
Postmuseum te ’s-Gravenhage.
a. Eerste gebruiksperiode van donderdag 17 mei 1928 tot en met woensdag 13 juni 1928.
b. Tweede gebruiksperiode van zaterdag 28 juli 1928 tot en met zondag 12 augustus 1928.
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AMSTERDAM

Internationaal Congres van Kamers van Koophandel 1929

Mededeeling No 6698S van 26 juni 1929: Tijdens het van 8 t/m 13 Juli a.s. te houden Internationaal
Congres van Kamers van Koophandel zal in het Koloniaal Instituut te Amsterdam eene tijdelijke post-,
telegraaf- en telefooninrichting worden gevestigd.
Een bijzonder stempel werd niet gebruikt, doch alleen een tweeregelig kantoornaamstempel met de
tekst: AMSTERDAM / KOL. INSTITUUT.
AMSTERDAM S.A.T. Kongreso 1931
Mededeeling No 8311S van 29 juli 1931: Ter gelegenheid van het te Amsterdam te houden Congres
van den Wereldbond van Arbeiders-Esperantisten zal van 1 t/m 6 Augustus a.s. aldaar een tijdelijk
bijpostkantoor Amsterdam-Esperantocongres gevestigd zijn. De daar ter post bezorgde
correspondentie zal met een bijzonderen stempel voorzien van het inschrift “S.A.T. Kongreso 1931.
Amsterdam”, worden gestempeld.
TBBS 0026
VDW 102

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 1 augustus 1931 tot en met donderdag 6 augustus 1931.
AMSTERDAM

Internationaal Congres voor Bedrijfseconomie 1931

Mededeeling No 9012S van 19 augustus 1931: In het gebouw van het Koloniaal Instituut te
Amsterdam zal tijdens het van 23 tot en met 29 Augustus a.s. aldaar te houden Internationaal
Congres voor Bedrijfseconomie een bijpost- en telegraafkantoor zijn gevestigd.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1931: Amsterdam. Van
23 tot en met 29 Augustus 1931 is geopend geweest het tijdelijk bijpostkantoor Amsterdam-Koloniaal
Instituut tijdens het Congres voor Bedrijfseconomie. Op dit kantoor aangeboden stukken werden met
een gewoon stempel AMSTERDAM nr. 47 gestempeld. Op de blanco aanteekenstrookjes en de
ontvangbewijzen voor aangetekeende stukken werd echter een tweeregelig gummistempel
aangebracht AMSTERDAM / KOL. INSTITUUT.
Een bijzonder stempel werd niet gebruikt, doch alleen een tweeregelig kantoornaamstempel met de
tekst: AMSTERDAM / KOL. INSTITUUT.
AMSTERDAM
TBBS 0027
VDW 115

Internationale Tuberculose Conferentie 1932
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van donderdag 8 september 1932 tot en met zondag 11 september 1932.
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AMSTERDAM
TBBS 0028
VDW 119

Beurs Dames Kroniek Lilliputstad 1933
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van vrijdag 3 maart 1933 tot en met maandag 13 maart 1933.

AMSTERDAM

CBPTT Congres 1933

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van mei 1933: Amsterdam. Tijdens
het congres van den Centralen Bond van Nederlandsch P.T.T.-Personeel, gehouden in hotel
Krasnapolsky, van 27 t.m. 29 April j.l., werd een blokstempel gebruikt in den vorm van de
koerseerende spoorstempels en inschrift CBPTT-CONGRES / 28 IV 33 II / AMSTERDAM. Wij danken
den heer M. N. Pollé voor toezending van dezen bijzonderen gelegenheidsstempel.
TBBS 0029b
TBBS 0029z
VDW 121

Afdruk in blauw
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 27 april 1933 tot en met zaterdag 29 april 1933.
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AMSTERDAM
TBBS 0030
VDW 128

Lilliput Schaefer’s Sprookjesstad 1933
Afdruk in violet

De linker afdruk is een proefafdruk.
Gebruiksperiode van zaterdag 8 juli 1933 tot en met zondag 23 juli 1933.

AMSTERDAM

Nationale Postzegeltentoonstelling / 25

ste

Philatelistendag 1934

De
tentoonstelling
werd
georganiseerd
door
de
Nederlandsche
Vereeniging
van
Postzegelverzamelaars, die haar gouden jubileum vierde. De tentoonstelling vond plaats in het
feestgebouw van Bellevue te Amsterdam en duurde van 6 tot en met 9 september 1934.
TBBS 0031v
TBBS 0031z
VDW 147

Stempel nationale Postzegeltentoonstelling in violet
Stempel nationale Postzegeltentoonstelling in zwart

Gebruiksdata van donderdag 6 september 1934 tot en met zondag 9 september 1934.
TBBS 0032
VDW 148

Stempel 25

ste

Philatelistendag in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 8 september 1934.
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AMSTERDAM
TBBS 0033
VDW 155

GBPTT Congres 1935
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum woensdag 22 mei 1935.
AMSTERDAM

e

6 Internationaal Botanisch Congres 1935

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1935: In het Koloniaal
Instituut te Amsterdam was tijdens het aldaar van 2 t.m. 7 September 1935 gehouden 6e
internationaal Botanisch Congres een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor gevestigd. De daar ter post
bezorgde correspondentie werd voorzien van den 5-regeligen stempel: AMSTERDAM / 2-7 SEP. '35 /
(datum) / Vle INTERNATIONAAL / BOTANISCH CONGRES, links hiervan de afbeelding van een
bloemstengel met klokje (Campanula).
TBBS 0034
VDW 158

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van maandag 2 september 1935 tot en met zaterdag 7 september 1935.

AMSTERDAM Tentoonstelling “Nederlandsch Fabrikaat” 1936
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van mei 1936: Op 29 April 1936
meldde de persdienst wederom een bijzonder poststempel. De correspondentie welke ter post wordt
bezorgd in de brievenbus op de tentoonstelling van de vereeniging "Nederlandsch Fabrikaat" te
Amsterdam van 30 April t.m. 9 Mei zal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. De
omtrek van dezen stempel is gekarteld, zoodat het geheel een tandwiel gelijkt. In den dubbelring
NEDERLANDSCH FABRIKAAT + AMSTERDAM + , in het bovensegment V/ NF, in het
benedensegment 1936 en in de verkorte balk de datum, b.v. 30 APR. 36.
Door het aanbrengen van een kartelrand rondom den eigenlijken stempel, waardoor het geheel het
aanzien kreeg van een kamrad, werd het doel van deze tentoonstelling typisch gekarakteriseerd. Voor
het eerst werd deze stempel gebezigd op de tentoonstelling te Amsterdam van 30 April t.m. 9 Mei
1936; daarna met wijziging van den plaatsnaam te Nijmegen van 2 t.m. 11 Juli 1936, terwijl het in de
bedoeling ligt den stempel ook in gebruik te stellen op de desbetreffende tentoonstellingen te
Groningen en 's-Gravenhage, resp. in September en October 1936.

56

TBBS 0035
VDW 165

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 30 april 1936 tot en met zaterdag 9 mei 1936.
AMSTERDAM

Dag van de Postzegel 1937

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van februari 1937: De speciale
briefkaarten en ook andere post, welke door tusschenkomst van den heer Zwolle aan den directeur
van het postkantoor te Amsterdam waren toegezonden, werden gestempeld met een langwerpigen
stempel in gegolfde omlijsting DAG VAN DEN POSTZEGEL / 10 JAN. (afb. gelakte brief) 1937 /
AMSTERDAM.
TBBS 0036
VDW 178

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 10 januari 1937.
AMSTERDAM

Poolsche Postzegeltentoonstelling 1937

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van februari 1937: Gedurende de
tentoonstelling van Poolsche postwaarden in hotel Americain te Amsterdam zal aldaar een tijdelijk
postkantoor gevestigd zijn, De op de. tentoonstelling ter post bezorgde correspondentie wordt
voorzien van een bijzondere afstempeling met inschrift "Poolsche Postzegeltentoonstelling
Amsterdam 13-18 Februari 1937." Bovendien worden aangeteekende stukken met bijzondere Rstrookjes beplakt.
TBBS 0037
VDW 179

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 13 februari 1937 tot en met donderdag 18 februari 1937.
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AMSTERDAM

Schaefer’s sprookjesstad Lilliput 1937

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1937: Een persbericht
P.T.T. van 8 Maart 1937 luidt: In de van 5 tot 14 Maart in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam aanwezige
Sprookjesstad Lilliput is een brievenbus geplaatst. De stukken in deze brievenbus gepost worden
voorzien van een afdruk van een bijzonderen poststempel, vermeldende behalve den datum van
terpostbezorging "Schaefer's Sprookjesstad Lilliput". Wij danken den heer D. Kirchner vriendelijk voor
de toezending van dezen bijzonderen stempel in violetten inkt.
TBBS 0038
VDW 181

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van vrijdag 5 maart 1937 tot en met zondag 14 maart 1937.

AMSTERDAM

Roeibaan zie typenraderstempels

AMSTERDAM

Postzegeltentoonstelling Kinderzegels 1937

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van januari 1938: Het postkantoor
mocht zich in een groote belangstelling verheugen. Naar schatting zijn er minstens 20.000 stukken
afgestempeld, waarvan zeker een duizendtal voorzien waren van de geheele serie kinderzegels.
Jammer, dat het hoofdbestuur der P.T.T. op het laatste oogenblik berichtte niet meer te kunnen
zorgen voor een speciaal strookje voor aangeteekende brieven.
Aanvulling in het nummer van februari 1938: Op de van 20 t.m. 27 December in de voormalige
Spiegelschool te Amsterdam gehouden postzegeltentoonstelling was een tijdelijk postkantoor
gevestigd. De heer Philips, de aan alle bezoekers van het Amsterdamsche philatelistenloket bekende
welwillende ambtenaar, stempelde alle daar geposte correspondentie keurig af met een 5-regelig
stempel POSTZEGELTENTOONSTELLING / AMSTERDAM / 20 / DECEMBER / KINDERZEGELS
1937.

58

TBBS 0039
VDW 205

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 20 december 1937 tot en met maandag 27 december 1937.

AMSTERDAM Intelinationaal congres voor verloskunde en gynaecologie 1938
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1938: Tijdelijk postkantoor
op het congres voor verloskunde. Tijdens het internationaal congres voor verloskunde en
gynaecologie zal in het Koloniaal Instituut te Amsterdam van 4 tot en met 7 Mei a..s. een tijdelijk posten telegraafkantoor gevestigd zijn, geopend van 9.30 tot 17 uur. Aldaar ter post bezorgde
correspondentie zal voorzien worden van den afdruk van een bijzonderen stempel.
Voor het Internationaal Congres voor Verloskunde, van 4-7 Mei j.l. in het Koloniaal Instituut te
Amsterdam gehouden, inkt violet: geleerde met pruik, onderschrift 1651 / 1724 / HENDRIK VAN /
DEVENTER, rechts hiervan 6-regelig INTERNATIONAAL / CONGRES VOOR / VERLOSKUNDE
GYNAECOLOGIE / 4 MEI '38 / AMSTERDAM.
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TBBS 0040
VDW 210

Afdruk in violet

Afdruk rechts met de losse dagkarakters als ontwerpafdruk voordat het stempel werd verstrekt.

Gebruiksperiode van woensdag 4 mei 1938 tot en met zaterdag 7 mei 1938.

AMSTERDAM

Tentoonstelling Comité voor Zomerpostzegels 1938

TBBS 0041
VDW –

Afdruk met de losse dagkarakters en de maandaanduiding JULI als ontwerpafdruk voordat het
stempel werd verstrekt. Tevens de namen Rotterdam en ’s-Gravenhage.
Het stempel is te Amsterdam niet in gebruik geweest.
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AMSTERDAM

Internationaal Aardrijkskundig Congres 1938

Mededeelingen van het Hoofdbestuur der P.T.T. van 29 Juni 1938: Ter gelegenheid van het
Internationaal Aardrijkskundig Congres, zal van 17-28 Juli a.s. in het Koloniaal Instituut te Amsterdam
een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd, hetwelk zoowel op Zon- als op werkdagen geopend zal zijn
van 10.00-14.00 uur. De aldaar ter post bezorgde correspondentie zal worden afgestempeld met een
gelegenheidsstempel.
TBBS 0042
VDW 214

Afdruk in violet

Afdruk rechtsboven met de losse dagkarakters als ontwerpafdruk voordat het stempel werd verstrekt.

Gebruiksperiode van zondag 17 juli 1938 tot en met donderdag 28 juli 1938.
AMSTERDAM

Congres International Law Association 1938

Mededeelingen P.T.T. van 24 Augustus 1938: Ter gelegenheid van het congres van de International
Law Association zal in het Koloniaal Instituut te Amsterdam van 29-30 Augustus en van 1-3
September 1938 een tijdelijk bijpostkantoor zijn geopend. Een speciale stempel is niet aanwezig.
Er werd géén bijzonder poststempel gebruikt.
AMSTERDAM Dag van de Postzegel 1938
Dienstorder No 586 van 28 september 1938: Afstempeling correspondentie met bijzonderen
stempel.
1. De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars heeft besloten op 9
October a.s. den Dag van den Postzegel te vieren te Amsterdam.
2. De bij dezen Bond aangesloten vereeniging "Hollandia" zal aldaar op den avond van 8 October
een postzegeltentoonstelling houden.
3. Op deze tentoonstelling zal een brievenbus worden geplaatst.
4. De in deze bus geposte correspondentie zal den volgenden dag worden voorzien van den afdruk
van een bjjzonderen stempel.
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TBBS 0043v
TBBS 0043z
VDW 223

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 9 oktober 1938.
AMSTERDAM

Weldadigheids-Postzegeltentoonstelling 1938

Van 14 tot en met 28 december 1938 werd in het Stedelijk Museum een postzegeltentoonstelling
gehouden georganiseerd door de Amsterdamsche Postzegel Sociëteit en gewijd aan
weldadigheidszegels ‘Voor het Kind’.

TBBS 0044
VDW 225

Afdruk in zwart

Afdruk midden met de losse dagkarakters als ontwerpafdruk voordat het stempel werd verstrekt.
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Afdrukken zijn bekend met de datum van donderdag 29 december 1938.
Gebruiksperiode van woensdag 14 december 1938 tot en met woensdag 28 december 1938.
AMSTERDAM De Groote Trek 1938
Dienstorder No 740 van 7 december 1938: Gelegenheidsstempels.
I. Door het Algemeen Nederlandsch Verbond wordt in samenwerking met de Ned. Zuid.Afrikaansche
Vereeniging en de Suid-Afirkaanse Studentenvereniging van 16 t/m 22 December a.s. te
Amsterdam een tentoonstelling gehouden betreffende den Grooten Trek (1838-1938).
2. De poststukken gedeponeerd inde aldaar aanwezige brievenbus zullen van den afdruk van een
bijzonderen stempel worden voorzien.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad Philatelie van oktober 1938:
HERDENKINGSKOEVERTE GROOT TREK.
Volgens een mededeeling in "Die Transvaler" (dagblad te Johannesburg) van de laatste week van
Augustus, zijn bij de verschillende postkantoren in de Unie reeds ongeveer 100.000 koeverten
gekocht en aan de wagens, die ter herdenking van den Grooten Trek van 1835-1838 van Kaapstad
naar Pretoria, rijden, medegegeven, terwijl de aanvragen blijven aanhouden! Dit groote postvervoer
met de wagens heeft intusschen reeds een vervoer-moeilijkheid geschapen! Het oorspronkelijke plan
is nu in zooverre gewijzigd, dat ook een derde, en eventueel een vierde wagen aan dezen trek gaan
deelnemen, omdat anders de boeveelheid post én te veel ruimte zou innemen én een te groote
belasting van de beide wagens zou vormen. Het organisatie-comité wilde in geen geval een deel der
medegegeven post (die te veel zou zijn) per trein of vliegtuig vervoeren. Alle couverten komen dus per
"ossewa" te Pretoria aan op 15 December, vanwaar zij op 16 December (na afstempeling met
bijzondere stempel) verzonden worden al naar zij gefrankeerd werden, hetzij per trein, hetzij per
vliegpost. Tot 15 December kan men nog couverten medegeven, echter alleen te verzenden uit die
plaatsen, waar de wagens nog voorbij moeten komen. Het spreekt van zelf dat slechts de brieven uit
Kaapstad de geheele reis hebben medegemaakt (vandaar vertrok men op 8 Augustus j.I.).
TBBS 0045
VDW 226

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van vrijdag 16 december 1938 tot en met donderdag 22 december 1938.
AMSTERDAM

Postzegeltentoonstelling / Dag van de Postzegel 1939

Dienstorder No 513bis van 27 september 1939: Gelegenheidsstempels.
Ter gelegenheid van de d.d. 7 October a.s. te Amsterdam en de d.d. 8 October a.s. te Breda te
houden postzegeltentoonstelling zal de correspondentie, welke in een aldaar geplaatste brievenbus
wordt ter post bezorgd, van den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
TBBS 0046v
TBBS 0046z
VDW 243

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 7 oktober 1939.
AMSTERDAM Weldadigheidszegels Postzegeltentoonstelling 1939
Mededeelingen Nr. 52 van 6 December 1939: Van 16 tot en met 26 December a.s. zal in het
Stedelijk Museum te Amsterdam een postzegeltentoonstelling worden gehouden. De correspondentie
welke aldaar wordt gepost, zal worden voorzien van den afdruk van een bijzonderen stempel. Er zal
gelegenheid bestaan tot het verzenden van aangeteekende stukken.
TBBS 0047v
TBBS 0047z
VDW 245

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Afdruk rechts met de losse dagkarakters als ontwerpafdruk voordat het stempel werd verstrekt.

64

Gebruiksperiode van zaterdag 16 december 1939 tot en met dinsdag 26 december 1939.

AMSTERDAM Jubileum-congres 1940 van de Federatie van Arbeiders Esperantisten 1940
Mededeelingen Nr. 12 van 19 Maart 1940: Ter gelegenheid van het op 23, 24 en 25 Maart a.s. in het
Muzieklyceum, Albert Hahnplantsoen te Amsterdam, te houden Jubileum-congres 1940 van de
Federatie van Arbeiders Esperantisten zal aldaar een tijdelijke postinrichting zijn gevestigd voor den
verkoop van postwaarden. De op bedoelde postinrichting ter post bezorgde correspondentie zal
worden voorzien van den afdruk van een bijzonderen stempel. In het midden van dezen ronden
stempel zonder omranding staan 3 Andreas-kruisen met omschrift JUBILEA ESPERANTO
KONGRESO AMSTERDAM DE F.L.E. 24 MAART PASKO 1940A.
TBBS 0048
VDW 247

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 23 maart 1940 tot en met maandag 25 maart 1940.
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AMSTERDAM

Postzegeltentoonstelling 1940

Dienstorder No 232 van 8 mei 1940: Gelegenheidsstempels.
Ter gelegenheid van de op 12 en 13 Mei a.s. te Amsterdam te houden postzegeltentoonstelling zal de
correspondentie, welke in een aldaar geplaatste brievenbus wordt ter post bezorgd, van een afdruk
van een bijzonderen stempel worden voorzien.
TBBS 0049
VDW –

Afdruk in zwart

Afdruk rechts met los dagkarakter 13 als ontwerpafdruk voordat het stempel werd verstrekt.
Het stempel werd, vanwege de oorlogsomstandigheden, niet gebruikt. Afdrukken op poststukken zijn
niet bekend.

e

AMSTERDAM 32 Nederlandsche Philatelistendag 1941
In een schrift, aanwezig in het Museum voor Communicatie, is de volgende aantekening geplaatst:
Opdracht tot ontwerp bijzonder dagtekeningstempel door de heer A. van der Vossen: Het ontwerpen
van bijzonderen gummi dagteekeningstempel, te gebruiken op den 32en Ned. Philatelistendag te
e
Amsterdam op 30 Augustus 1941. Inschrift: 32 Ned. Philatelistendag 30 Augustus 1941, Amsterdam.
Opdracht gegeven per odh. Schrijven Chef 8 d.d. 15/8, nr. 695G.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1941: Twee en
dertigste Nederlandsche Philatelistendag en Algemeene Vergadering van den Nederlandschen Bond
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars in het Parkhotel te Amsterdam op Zaterdag 30
Augustus 1941.
TBBS 0050r
TBBS 0050v
TBBS 0050z
VDW 254

Afdruk in rood
Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 30 augustus 1941.
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AMSTERDAM

Dag van de Postzegel 1941

In een schrift, aanwezig in het Museum voor Communicatie, is de volgende aantekening geplaatst:
Per odh schrijven Chef 8 verzocht de ontwerpen (ontwerper A. van der Vossen te Overveen) te
vervaardigen voor een bijzonder rubber stempel voor den “Dag van den postzegel” te Amsterdam op
12 October 1941 en voor dezelfden dag, op dezelfden datum, te Breda. Uitvoering der beide stempels
moet overeenkomen. Opnemen wapens van Amsterdam en Breda. Tekst, behalve dag van den
postzegel datum (12 Oct. 1941) en plaatsnaam.
TBBS 0051
VDW 256

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 12 oktober 1941.
e

AMSTERDAM 33 Nederlandsche Philatelistendag 1942
In de opdracht voor het ontwerpen van het stempel (ontwerper A. van der Vossen) werd vermeld: Een
e
bijzonderen gummi dagteekeningstempel met inschrift “Amsterdam 33 Ned. Philatelistendag 29
Augustus 1942”, versierd met een toepasselijk motief (bijvoorbeeld postbode met brief).
Het stempel werd opgeleverd op 5 augustus 1942.
TBBS 0052b
TBBS 0052r
TBBS 0052v
VDW 262

Afdruk in blauw
Afdruk in rood
Afdruk in violet

Gebruiksdatum zaterdag 29 augustus 1942.
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AMSTERDAM

Dag van de Postzegel 1942

Dienstorder No H.392 van 30 september 1942: Gelegenheidsstempels.
1. Door de Postzegelvereeniging "Breda" en door de Amsterdamsche Postzegelvereenjging "de
Philatelist" zal op 11 October 1942 ter gelegenheid van den "Dag van den Postzegel" resp te Breda
en te Amsterdam een postzegeltentoonstelling worden gehouden.
2. De correspondentie, welke op die tentoonstellingen wordt gepost, zal worden voorzien van den
afdruk van een bijzonderen stempel.
Het ontwerp van het stempel werd gemaakt door de heer A. van der Vossen te Overveen. Het stempel
werd opgeleverd op 20 augustus 1942.
TBBS 0053r
TBBS 0053v
VDW 263

Afdruk in rood
Afdruk in violet

Gebruiksdatum zondag 11 oktober 1942.
AMSTERDAM

Tentoonstelling “Herlevend Nederland” 1942

Dienstorder No H.514bis van 16 december 1942: Vestiging tijdelijke postinrichting.
1. Ter bevestiging van het kaarttelegram van 16 December j.l. wordt medegedeeld, dat ter
gelegenheid van de tentoonstelling “Herlevend Nederland" in het Rijksmuseum te Amsterdam op
18, 19 en 20 December 1942 een postinrichting zal zijn gevestigd.
2. Op deze postinrichting kunnen niet-aangeteekende stukken worden ter post bezorgd -onder meer
op de tentoonstelling verkrijgbare prentbriefkaarten met afbeelding van de Siegfried figuur naar het
schilderij van den schilder Van de Velde- welke uitsluitend door middel van legioenzegels
gefrankeerd moeten zijn.
3. Deze stukken zullen van den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
4. Belanghebbenden, die buiten Amsterdam wonen en niet in de gelegenheid zijn de tentoonstelling
te bezoeken, kunnen uitsluitend met legioenzegels gefrankeerde en van een volledig postadres
voorziene stukken onder omslag doen toekomen aan den Directeur van het Postkantoor te
Amsterdam, met verzoek om de stukken door middel van het speciale stempel te doen
afstempelen.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van januari 1943: Op de van 18 t.m.
20 December In het Rijksmuseum te Amsterdam gehouden N.S.B.-propagandatentoonstelling
‘Herlevend Nederland' was een postinrichting In eigen beheer, waar poststukken mits voorzien van
legioenzegels, afgestempeld werden met een staand ovaal stempel 34X42 mm. in groenen inkt. In
het midden een F, een ontbloot zwaard en een spade, met omschrift: TENTOONSTELLING,
HERLEVEND NEDERLAND, links hiervan de datum 18-12, rechts 1942; de plaatsnaam ontbrak.
Verderop is opgenomen: Tijdens de tentoonstelling "H er l e v e n d N e d e r l a n d" in het
Rijksmuseum te Amsterdam was op 18, 19 en 20 December een tijdelijk postkantoor ingericht, waar
alle poststukken, -mits gefrankeerd met legioenzegels- van een speciaal poststempel werden
voorzien. Ook werd op deze tentoonstelling een speciale prentkaart verkocht, voorstellende een
reproductie in kleuren van een in 1933 voor den Leider der N.S.B.d.N. door H. van de Velde
vervaardigd schilderij "De Nieuwe Mensch", voorstellende een heldenfiguur met vlammend zwaard,
die een uitgeteerde koningsfiguur, het rationalisme voorstellende, ter aarde heeft geworpen. Op den
achtergrond links het kapitalisme, in aanbidding voor het gouden kalf, met den moloch op zijn
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geldzakken en de burchten van de geldwereld; rechts het communisme, voorgesteld door een
bolsjewiek met revolver en zweep, die zich op een kar laat voorttrekken. De dood loert over zijn
schouder. Achter hem een wijf met fakkel, waarmede zij een kerk in brand heeft gestoken; zij steekt
haar tong uit tegen het Christusbeeld; de priester ligt vermoord vóór het altaar. Het naakt uitgekleede
volk trekt de kar voort naar het moeras, waarin allen en alles zullen verzinken. Het origineel hangt in
de werkkamer van den Leider der N.S.B.d.N.
Van de zijde der P.T.T. heeft ons, -in tegenstelling met gewoonlijk- geen bericht omtrent het gebruik
van dit speciaal poststempel bereikt. Van particuliere zijde bereikte ons het bericht te laat (13-XII) om
nog in het Decembernummer bekend te maken, dat de neer N.A. Zilver te Amsterdam zich andermaal
welwillend beschikbaar stelde, gegadigden deze speciale prentkaart of poststukken met het speciale
stempel te doen toekomen.
Men meldt ons nader uit Amsterdam, dat het gebruik van bedoeld speciaal stempel (groen op Vrijdag,
18 December; blauwzwart op Zaterdag, 19 d.a.v. en rood op den 20sten) en de verkoop van de
speciale prentkaart een schitterende uitkomst hebben geboekt, alhoewel deze in den beginne
dreigden tot een wanhopend fiasco te verworden, daar men de bediening van het tijdelijk postkantoor
had toevertrouwd aan een ambtenaar, die deze niet gemakkelijke taak blijkbaar voor het eerst
vervulde. In den regel geschiedt deze bediening door twee deskundige krachten: één verkooper van
zegels, prentkaarten e.d. en één geroutineerd stempelaar, die terdege rekening houdt met de billijke
wenschen der philatelisten. Het jongmensch. Dat deze bijzondere werkzaamheden, voor het eerst
deed en alléén moest verrichten, liep die taak weldra over den kop. Wij hebben exemplaren van de vrij
dure prentkaart met vrij kostbare frankeering gezien, waarvan het stempel totaal was verminkt. Geen
wonder, dat een toegewijd philatelist als de heer N.A. Zilver zoo iets niet langer kon aanzien, zich zelf
tot onbe- zoldigd stempelaar promoveerde en zulks -met korte aflossing door enkele andere
vrijwilligers- drie dagen belangeloos volhield, waarvoor hij, aan het einde, nauwelijks een bedankje,
noch vergoeding van eenige noodzakelijke, kleine onkosten in ontvangst heeft mogen nemen. Deze
organisatie bleek van de heele philatelie en haar haar billijke verlangens niet de minste notie te
hebben. Dit bleek ook zonneklaar uit tal van onnoodige hinderlijke beperkingen, die in den beginne
aan de phllatelisten In den weg werden gelegd: gestempelde poststukken mochten eerst niet door hen
zelf worden meegenomen, doch moesten In de bus gepost worden; poststukken, welke -behalve met
legioenzegels- bovendien met andere zegels waren gefrankeerd, werden botweg geweigerd. Geen
wonder, dat dergelijke -niet vakkundige- beslissingen tot ontevredenheid en ten slotte tot verzet
leidden. Er werd met verschillende instanties getelefoneerd, wat een mildere en juistere bediening ten
gevolge had.
Intusschen was het komisch om te zien, hoe sommige de onoordeelkundige maatregelen trachtten te
ontduiken, door over de niet toegelaten, gewone frankeerzegels gauw legioenzegels te plakken. Er iIs
voor eenige duizenden aan deze zegels omgezet. Sommigen boden 50, 100, zelfs 300 poststukken
tegelijk ter afstempeling aan, deels gefrankeerd met blokken van één en vier gulden.
Het gebeurde moge ter leering strekken! speciale stempels en speciale postkaarten vormen een
bijzondere propaganda voor het doel, dat met de gelegenheid, waarbij men deze gebruikt of verkoopt,
wordt beoogd. Een voornaam deel van dat doel is een bevredigende, geldelijke bate, welke in
hoofdzaak moet komen uit de beurzen der philatelisten, die dan -hunnerzijds- minstens op een vlotte,
welwillende en deskundige bedlening aanspraak mogen maken. Hiermede dient bij de organisatie
terdege rekening te worden gehouden.
Wat het speciale stempel betreft: het Is ontegenzeggelijk sprekend en duidelijk, doch o.i. wel iets te
groot; ook ontbreekt de plaatsnaam.
Ten slotte zijn wij, philatelisten, den heer N.A. Zilver dank verschuldigd voor de doortastende wijze,
waarop hij de situatie voor belanghebbenden heeft gered. Hij heeft zich, als toegewijd philatelist,
gaarne, op korten termijn (5 dagen!), met de propaganda voor deze speciale stempels en
prentkaarten belast. Dank zij de stoere medewerking van Pers, Radio en tal van medewerkers is het
succes niet uitgebleven, zij het dan ook, dat ditmaal minder aangename ervaringen op den koop toe
moesten worden genomen.
Alle bestellingen, die tot en met 19 December binnenkwamen, zijn uitgevoerd, zelfs die, waarvan de
girostortingen eerst op 22 en 23 d.a.v. werden ontvangen. Van zelf sprekend konden, na
Zondagmiddag 20 December 17.00 uur, de couverten, waarin de kaarten moesten worden verzonden,
niet meer van het speciale stempel worden voorzien; niettemin mogen de te-laat-komers den heer
Zilver dankbaar zijn, dat deze hun vertraagde bestellingen alsnog, zoo goed mogelijk, heeft
uitgevoerd. Wij wenschen den heer Zilver gaarne spoedig een volkomen herstel van zijn oververmoeid
rechter polsgewricht toe.

69

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van februari 1942: Er blijkt iederen
dag met een andere kleur inkt gestempeld te zijn, namelijk groen, zwart en rood. Aan punt 4 (van
bovenstaande Dienstorder) kon niet worden voldaan; een verzamelaar zond 18 December eenige
kaarten ter stempeling, doch ontving die 26 d.a.v. ongestempeld terug met het volgende gestencilde
briefje:
Postkantoor Amsterdam. Betreffende tijdelijke postinrichting. Nr. 42-3151 V.R. Amsterdam, 24
December 1942. Ik heb de eer U mede te deelen, dat door een misverstand van de zijde van de
leiding der tentoonstelling "Herlevend Nederland" de speciale poststempel te vroeg is onbruikbaar
gemaakt. In verband hiermede kan aan Uw verzoek om bijgaand stuk/-stukken van een afdruk van
den specialen stempel te voorzien, tot mijn leedwezen niet worden voldaan. De Directeur VAN VEEN.
TBBS 0054g
TBBS 0054r
TBBS 0054z
VDW 266

Stempel met datum 18 december, afdruk in groen
Stempel met datum 20 december, afdruk in rood
Stempel met datum 19 december, afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 18 december 1942 tot en met zondag 20 december 1942.

AMSTERDAM

Dag van de Postzegel 1943

Dienstorder No H.414 van 29 september 1943: Gelegenheidsstempels.
1. Door de postzegelvereeniging “Breda” en door de Amsterdamsche Postzegelvereeniging “de
Philatelist”, zal resp op 10 October 1943 te Breda en op 9 en 10 October 1943 te Amsterdam ter
gelegenheid van den “Dag van den Postzegel”, een postzegeltentoonstelling worden gehouden.
2. De correspondentie, welke op die tentoonstellingen wordt gepost, zal worden voorzien van den
afdruk van een bijzonderen stempel.
TBBS 0055
VDW 269

Afdruk in violet
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Gebruiksdata op zaterdag 9 oktober 1943 en zondag 10 oktober 1943.
AMSTERDAM

Nationale Luchtposttentoonstelling 1944

De tentoonstelling was georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Luchtpostverzamerlaars
“De Vliegende Hollander” afdeling Amsterdam en vond plaats op 20 en 21 mei 1944.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van december 1945: Op de
drukbezochte Luchtposttentoonstelling, georganiseerd door de afdeling Amsterdam der Ned. Ver. van
Luchtpostverzamelaars "De Vliegende Hollander" te Amsterdam 20 en 21 Mei 1944 waren 2
e
gelegenheidsstempels; 20 Mei in ruitvorm: Boven een vliegmachine, beneden een 16 eeuwsch
vaartuig en in het midden "De Vliegende Hollander", omschrift "Nat. Luchtpost-Tentoonstelling / X
Amsterdam X 20 Mei 1944 X ". Den volgenden dag vertoonde de stempel een duif met brief in den
snavel, geflankeerd door een vliegmachine en een vliegtuigbom, waaronder “21 Mei / Amsterdam /
1944 / Nat. Luchtposttentoonstelling"
De 1000 aanteekenstrookjes bedrukt: AMSTERDAM / Nat. Luchtpost- / tentoonstelling waren in den
loop van den tweeden dag verbruikt, zoodat later aangeboden aangeteekende stukken slechts de
gewone aanteekenstrookjes AMSTERDAM kregen.
De in het Maandblad genoemde vliegtuigbom was in werkelijkheid een van boven af geziene zeppelin
of luchtschip, net als het vliegtuig ernaast.

TBBS 0056v
TBBS 0056z
VDW 273

Afdruk in violet
Afdruk in zwart
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Gebruiksdatum zaterdag 20 mei 1944.
TBBS 0057v
TBBS 0057z
VDW 274

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 21 mei 1944.
AMSTERDAM

Nationale Postzegeltentoonstelling voor de Jeugd 1945

Op 24 november en 25 november 1945 werd in Amsterdam de Nationale Postzegeltentoonstelling
voor de Jeugd gehouden.
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, december 1945: Van verschillende kanten ontving ik het
verzoek een aankondiging van een te houden tentoonstelling te plaatsen. Helaas…. het Maandblad
:
kwam niet en dus moet ik mij beperken tot een verslag van een jeugdtentoonstelling.
Op 24 en 25 November 1945 werd in het Americain-Hotel te Amsterdam een tentoonstelling
gehouden; exposanten waren uitsluitend jeugdleden van de Amst. Ver. De Philatelist en andere
verenigingen. Ik had het genoegen de tentoonstelling te openen. Ik kreeg twee indrukken. Er was
geen enkel zegel, dat ik niet kende; geen zegel, dat niet in mijn eigen verzameling voorkomt; dus ik
zag er geen nieuws, denkt u! Integendeel. Meer dan op de meeste tentoonstellingen, die ik bezocht.
De jeugdige verzamelaars (wie ?.... dat werd helaas niet bekend gemaakt!) hadden geweldig veel
werk gemaakt van de inzendingen. Het waren nu eens geen albumbladen met vele rariteiten, waarvan
„men" watertanden kon; het waren vellen papier of karton, die dikwijls op zeer kunstzinnige wijze
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waren getekend. Naar mijn mening kunnen talrijke verzamelaars die gouden medaljes kregen voor
hun collecties, Ieren van deze „opmaak" van een verzameling. Buiten mededinging was er een
collectie Nederland (geen 10 gulden-zegels, geen 3 ENT of proefporten), maar verzorgd op een wijze,
als ik bijna nooit te voren zag. Natuurlijk waren er inzendingen, die prullig in elkaar waren gezet..,., des
te beter kwamen de andere collectietjes naar voren. Als op deze wijze ook de „grote" tentoonstellingen
werden verzorgd, dan zouden zij een groter lust voor de ogen zijn, dan meestal het geval is. Mr. J.H.
van Peursem.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-FAHRENHEITSINGEL 1 gebruikt.
TBBS 0058Ar Afdruk in rood (naast de postzegel)
TBBS 0058Az Afdruk in zwart (naast de postzegel)
VDW –

Gebruiksdatum zaterdag 24 november 1945.

TBBS 0058B
VDW –

Afdruk in zwart (naast de postzegel)

Gebruiksdatum zondag 25 november 1945.
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AMSTERDAM

Nationale Luchtposttentoonstelling 1946

Op 27 april en 28 april 1946 werd de Nationale Luchtposttentoonstelling gehouden vanwege het 10jarige bestaan van de Nederlandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaars “De Vliegende
Hollander”.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-FAHRENHEITSINGEL 1 gebruikt.
TBBS 0058C
VDW –

Afdruk in zwart (naast de postzegel)

Gebruiksdatum zaterdag 27 april 1946.
TBBS 0058D
VDW –

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zondag 28 april 1946.
AMSTERDAM Postzegeltentoonstelling 1946
Dienstorder No H.792 van 4 december 1946: Vestiging tijdelijk bijkantoor.
1. Ter gelegenheid van een door de Amsterdamsche Vereeniging “De Philatelist”, te houden
postzegeltentoonstelling zal op 28 en 29 December a.s. in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam een
tijdelijk bijkantoor worden gevestigd.
2. Op dit bijkantoor kunnen zoowel aangeteekende als niet-aangeteekende stukken ter post worden
bezorgd.
3. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
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Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, november 1946: Het bestuur van „De Philatelist”
verzocht ons opname van het volgende:
De Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist” hoopt op 1 Januari a.s. haar 20-jarig bestaan te
herdenken.
Naast diverse feestelijkheden zal een tentoonstelling den hoofdschotel vormen.
Deze tentoonstelling zal worden gehouden op Zaterdag 28 en Zondag 29 December 1946 in
„Krasnapolsky", Warmoestraat, Amsterdam.
De tentoonstelling zal op Zaterdag 28 December 1946 des n.m. officieel worden geopend. Zij zal dien
dag tot n.m. 10 uur alsmede Zondag 29 December 1946 van des v.m. 10 tot n.m. 5 uur gratis
toegankelijk zijn. Kinderen beneden 16 jaar hebben slechts toegang onder geleide.
Op de tentoonstelling zal een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, terwijl op beide
tentoonstellingsdagen op de op dat postkantoor afgegeven poststukken van een bijzonder
poststempel zullen worden voorzien.
Speciale tentoonstellingskaarten zullen worden uitgegeven. Zij die de speciale tentoonstellingskaarten
wenschen te ontvangen kunnen hun opgave uitsluitend per postwissel richten aan den heer P.B.
Stengs, Haarlemmerdijk 43 III, Amsterdam-C.
De kaarten zullen op Zaterdag 28 en Zondag 29 December 1946 een verschillend stempel verkrijgen
en kosten ƒ 0,25 per stuk, porto voor toezending inbegrepen.
TBBS 0059
VDW 288

Afdruk in violet

Gebruiksdata op zaterdag 28 december 1946 en zondag 29 december 1946.
AMSTERDAM Legertentoonstelling 1948
Persbericht 3791/134 van 12 juni 1948: Bijzonder stempel Legertentoonstelling Amsterdam
Ook op de legertentoonstelling , die van 12 tot en met 26 juni in Amsterdam wordt gehouden, zullen
de stukken, die op het bij-PTT-kantoor aldaar ter post worden bezorgd, van een bijzonder stempel
worden voorzien.
De tentoonstelling vond plaats op het IJsclubterrein.
TBBS 0060b
TBBS 0060v
TBBS 0060z
VDW 315

Afdruk in blauw (naast de postzegel)
Afdruk in violet (naast de postzegel)
Afdruk in zwart (naast de postzegel)
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Gebruiksperiode van zaterdag 12 juni tot en met zaterdag 26 juni 1948.

AMSTERDAM

Wereldcongres Arbeiders-Esperantisten 1948

Dienstorder No H.487 van 14 juli 1948: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van het 21e Wereldcongres van de Arbeiders-Esperantisten zal van 31 Juli t/m 4
Augustus a.s. in het gebouw Bellevue te Amsterdam een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, waar
gewone stukken ter. post kunnen worden bezorgd.
2. Deze stukken zullen, van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 4 gebruikt.
TBBS 0061v
TBBS 0061z
VDW 325

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 31 juli 1948 tot en met woensdag 4 augustus 1948.
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AMSTERDAM

Internationaal Congres voor Wijsbegeerte 1948

Dienstorder No H.539 van 4 augustus 1948: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van het 10e Internationale Congres voor Wijsbegeerte, dat van 11 t/m 18
Augustus a.s. in de Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort 4, zal worden gehouden, zal
aldaar een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken ter
post kunnen worden bezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 4 gebruikt.
TBBS 0062
VDW 326

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van woensdag 11 augustus 1948 tot en met woensdag 18 augustus 1948.
AMSTERDAM Congres van de Wereldraad der Kerken 1948
Dienstorder No H.539 van 4 augustus 1948: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van het van 22 Augustus t/m 4 September a.s. in het Concertgebouw te
Amsterdam te houden Congres van de Wereldraad der Kerken zal aldaar een tijdelijk bijkantoor
worden gevestigd. waar zowel gewone als aangetekende stukken ter post kunnen worden
bezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk vaneen bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 4 gebruikt.
TBBS 0063
VDW 329

Afdruk in violet
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Gebruiksperiode van zondag 22 augustus 1948 tot en met zaterdag 4 september 1948.
AMSTERDAM

Nationale Postzegeltentoonstelling, 37

ste

Philatelistendag 1949

Dienstorder No H.514 van 17 augustus 1949: Gelegenheidsstempels.
1. Op 26, 27 en 28 Augustus 1949 zal in hotel Krasnapolsky te Amsterdam tijdelijk bijkantoor zijn
gevestigd ter gelegenheid van de door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars
te houden Nationale Postzegeltentoonstelling en van de door de Nederlandsche Bond van
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars te houden 37e Nederlandse Philatelistendag.
2. Op bedoeld bijkantoor kunnen zowel gewone als aangetekende stukken worden ter postbezorgd.
3. De op 26 en 28 Augustus ter postbezorgde correspondentie zal worden voorzien van een afdruk
van een bijzonder stempel "Nationale Postzegeltentoonstelling"; de correspondentie, ter
postbezorgd op 27 Augustus, van een afdruk van een bijzonder stempel “37e Nederlandse
Philatelistendag".
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 5 gebruikt.

TBBS 0064
VDW 348

Stempel “Nationale Postzegeltentoonstelling”, afdruk in violet

Gebruiksdata vrijdag 26 en zondag 28 augustus 1949.
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TBBS 0065
VDW 349

e

Stempel 37 “Philatelistendag”, afdruk in violet

Gebruiksdatum zaterdag 27 augustus 1949.
AMSTERDAM

Zomerfeest ‘De Waarheid’ 1949

Dienstorder No H.514 van 17 augustus 1949: Gelegenheidsstempels.
Ter gelegenheid van het door het Volksdagblad "De Waarheid" op 28 Augustus 1949 op een terrein
aan de Amstelveenseweg te Amsterdam te organiseren Zomerfeest zal aldaar een tijdelijk bijkantoor
worden gevestigd waar uitsluitend gewone stukken kunnen worden ter postbezorgd, welke van een
van een afdruk van een bijzonder stempel zullen worden voorzien.
TBBS 0066
VDW 350

Afdruk in violet

Gebruiksdatum zondag 28 augustus 1949.

AMSTERDAM 500 jaar Kalverstraat 1950
Dienstorder No H.417 van 7 juni 1950: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van ,,500 Jaar Kalverstraat" zal op de Dam te Amsterdam een historisch stadje
verrijzen genaamd "Damstad", dat van 14 Juni t/m 15 Juli a.s. voor het publiek zal worden
opengesteld.
2. De correspondentie, welke in het aldaar gevestigde tijdelijk bijkantoor zal worden ter post bezorgd,
zal van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.
Dienstorder No H.535 van 19 juli 1950: Gelegenheidsstempels.
1. Het historische stadje "Damstad" zal, zulks in afwijking van het gestelde in punt 1 van do. 417/'50,
tot en met 31 Juli a.s. voor het publiek zijn opengesteld.
2. Ook gedurende het tijdvak 16 t/m 31 Juli a.s. zullen de gewone en aangetekende stukken, welke
op het tijdelijke bijkantoor ter verzending worden aangeboden, van een afdruk van een bijzondere
stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 66 gebruikt.
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TBBS 0067A
VDW 369

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van woensdag 14 juni 1950 tot en met maandag 15 juli 1950.
TBBS 0067B
VDW 371
X

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van woensdag 16 juni 1950 tot en met maandag 24 juli 1950.

AMSTERDAM

Congres Bond van Arbeiders Esperantisten 1951

Dienstorder No H.165 van 14 maart 1951: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Bond van Arbeiders Esperantisten zal van 24 t/m
26 Maart a.s. in het gebouw "Bellevue" Leidsekade 90 te Amsterdam een congres worden
gehouden.
2. De correspondentie, welke tijdens dit congres in de aldaar geplaatste brievenbus zal worden ter
postbezorgd, zal van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM . gebruikt.

In het eerste ontwerp van het stempel was de benaming KONGRESO verkeerd gespeld, namelijk met
de letter C in plaats van de letter K. Dit werd in het definitieve stempel gewijzigd.
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TBBS 0068
VDW 385

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 24 maart 1951 tot en met maandag 26 maart 1951.

AMSTERDAM

Congres voor Entomologie 1951

Dienstorder No H.574 van 8 augustus 1951: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van het "IXe Internationaal Congres voor Entomologie, Amsterdam, 17-24
Augustus, 1951" zal in het Instituut voor de Tropen te Amsterdam van 17 t/m 24 Augustus een
tijdelijk bijkantoor worden gevestigd.
2. In dit tijdelijk bijkantoor, waar onder andere gelegenheid zal worden gegeven tot het aanbieden van
gewone en aangetekende stukken, zal de ter post bezorgde correspondentie van een afdruk van
een bijzondere stempel worden voorzien.
TBBS 0069
VDW 394

Afdruk in violet

Naast de afdruk van het speciale stempel (in violette kleur) werd een afdruk aangebracht van het
dagtekeningstempel Amsterdam 85.
Gebruiksperiode van vrijdag 17 augustus 1951 tot en met vrijdag 24 augustus 1951.
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AMSTERDAM

Wereldcongres voor Tabak 1951

Dienstorder No H.659 van 5 september 1951: Tijdelijk bijkantoor. Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van het Wereldcongres voor Tabak 1951 te Amsterdam zal in het Instituut voor de
Tropen te Amsterdam van 17 t/m 24 September as een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd.
2. In dit tijdelijke bijkantoor, waar onder andere gelegenheid zal worden gegeven tot het aanbieden
van gewone en aangetekende stukken, zal de ter post bezorgde correspondentie van een afdruk
van een bijzondere stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 85 gebruikt.
TBBS 0070
VDW 399

Afdruk in violet

Naast de afdruk van het bijzondere stempel (in violette inkt) werd een afdruk aangebracht van het
dagtekeningstempel Amsterdam 85.
Gebruiksperiode van maandag 17 september 1951 tot en met maandag 24 september 1951.

AMSTERDAM

Van Riebeecktentoonstelling 1952

Dienstorder No H.227 van 19 maart 1952: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de van Riebeecktentoonstelling "Zuid-Afrika 300 jaar" zal in het Koninklijk
Instituut voor de Tropen te Amsterdam van 27 Maart t/m 27 April a.s. een tijdelijk bijkantoor worden
gevestigd.
2. In dit tijdelijk bijkantoor, waar o.a. gelegenheid zal worden gegeven tot het aanbieden van gewone
en aangetekende stukken, zal de daar ter post bezorgde correspondentie van een afdruk van een
bijzonder stempel worden voorzien.
3. Op 27 Maart is het tijdelijk bijkantoor alleen opengesteld voor de tot de tentoonstelling genodigde
personen.’
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 52 gebruikt.
TBBS 0071
VDW 406

Afdruk in violet
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Gebruiksperiode van donderdag 27 maart 1952 tot en met zondag 27 april 1952.
AMSTERDAM

Tentoonstelling “Amsterdam-Rijnkanaal” 1952

Dienstorder No H.400 van 14 mei 1952: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de opening van het Amsterdam-Rijnkanaal zal in het RAI-gebouw te
Amsterdam tijdens de aldaar van 21 Mei t/m 15 Juni as te houden tentoonstelling een tijdelijk
bijpostkantoor worden gevestigd.
2. In dit tijdelijke bijpostkantoor, waar o.a. gelegenheid zal worden gegeven tot het aanbieden van
gewone en aangetekende stukken, zal de daar ter post bezorgde correspondentie van een afdruk
van een bijzondere stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 52 gebruikt.
TBBS 0072
VDW 410

Afdruk in violet
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Gebruiksperiode van woensdag 21 mei 1952 tot en met zondag 15 juni 1952.
AMSTERDAM

e

13 Congres Wereldpostvereniging 1952

Dienstorder No 438bis van 28 mei 1952: Gelegenheidsstempel. Tijdelijk bijkantoor.
1. Ter gelegenheid van het bezoek van de deelnemers aan het 13e Congres van de
Wereldpostvereniging aan Amsterdam, zal aldaar op 7 Juni a.s. in hotel Krasnapolsky een tijdelijk
bijpostkantoor worden gevestigd.
2. Dit tijdelijke bijkantoor, dat alleen voor de deelnemers aan genoemd congres toegankelijk is, zal
o.a. worden aangewezen voor het ter verzending aannemen van gewone en aangetekende
stukken, al dan niet met expressebestelling. De onderwerpelijke stukken zullen van een afdruk van
een bijzondere stempel worden voorzien.
3. Philatelisten, die eveneens hun poststukken door middel van deze bijzondere stempel willen doen
stempelen, behoren de desbetreffende stukken onder omslag tijdig en voldoende gefrankeerd te
zenden aan de directeur van het postkantoor te Amsterdam.
De bedoelde poststukken kunnen ook worden gedeponeerd in de brievenbus welke te dien einde
wordt geplaatst bij de ingang van hotel Krasnapolsky.
TBBS 0073v
TBBS 0073z
VDW 412

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum op zaterdag 7 juni 1952.

AMSTERDAM

Nationale Postzegeltentoonstelling; 40

ste

Philatelistendag 1952

Dienstorder No H.647 van 13 augustus 1952: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de Nationale postzegeltentoonstelling van 29 t/m 31 Augustus a.s.,
georganiseerd door de Vereniging van Postzegelverzamelaars "HolIandia" te Amsterdam, zal in
het gebouw "Bellevue" aldaar op 29 en 30 Augustus a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden
gevestigd, waar gelegenheid zal worden gegeven tot het aanbieden van gewone en aangetekende
stukken.
2. De op 29 Augustus a.s. ter post bezorgde correspondentie zal worden voorzien van een afdruk van
de bijzondere tentoonstellingstempel, de correspondentie ter postbezorgd op 30 Augustus a.s., van
een afdruk van de bijzondere philatelistendag stempel.
3. Opgemerkt wordt, dat ook de correspondentie, welke op Maandagmorgen 1 September a.s. in de
brievenbus van het tijdelijke bijpostkantoor wordt aangetroffen, nog zal worden voorzien van een
afdruk van de bijzondere tentoonstellingstempel.

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 5 gebruikt.
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TBBS 0074
VDW 419

Stempel Nationale Postzegeltentoonstelling in violet

Gebruiksdata vrijdag 29 augustus 1952 en maandag 1 september 1952.
TBBS 0075
VDW 420

ste

40

Philatelistendag in violet

Gebruiksdatum zaterdag 30 augustus 1952.
AMSTERDAM Vijfde Internationale Keel-Neus-Oorheelkundig Congres 1953
Dienstorder No H.420 van 27 mei 1953: Gelegenheidsstempel.
1. In het Kon. Instituut voor de Tropen te Amsterdam wordt van 8 t/m 13 Juni a.s. een tijdelijk bijpost,
telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd ter gelegenheid van het Vijfde Internationaal Keel-NeusOorheelkundig Congres.
2. De in dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken zullen worden
voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 66 gebruikt.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1953: Ook het tweede in het
vorige nummer beschreven Congres-stempel werd in zwarte kleur op de zegels afgedrukt met er
naast als datering een gewoon stempel Amsterdam 66. De speciale aantekenstrookjes bevatten een
kleine drukfout: Amsterdam / V th Int. Congerss O.R.L.
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TBBS 0076
VDW 432

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 8 juni 1953 tot en met zaterdag 13 juni 1953.
AMSTERDAM Congres de la Société Européenne d'Hématologie 1953
Dienstorder No H.678 van 26 augustus 1953: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van het Quatrieme Congres de la Société Européenne d'Hématologie, dat van 8
t/m 12 September a.s. te Amsterdam wordt gehouden, zal in het Koninklijk Instituut voor de Tropen
aldaar een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken zullen van een of
meer afdrukken van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 66 gebruikt.
TBBS 0077
VDW 443

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 8 september 1953 tot en met zaterdag 12 september 1953.

AMSTERDAM

Start Tour de France 1954

Bericht: De start van de Tour de France 1954 uit het Stadion te Amsterdam op 8 juli 1954 was
aanleiding voor de vestiging van een speciaal postkantoor aldaar, waar een bijzonder poststempel in
zwarte inkt op de zegels van poststukken werd afgedrukt. Er werden geen speciale aantekenstrookjes
gebruikt.

86

Persbericht Nr 2964/89 van 3 Juli 1954: Gelegenheidsstempel
Ter gelegenheid van de start van de “Tour de France” in het Olympisch Stadion te Amsterdam op 8
Juli a.s. zal daar een tijdelijk bijkantoor der PTT worden gevestigd.
De stukken, welke in dit tijdelijke bijkantoor ter post worden bezorgd, zullen van een afdruk van een
bijzonder stempel worden voorzien.
TBBS 0078
VDW 455

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum donderdag 8 juli 1954.

AMSTERDAM Internationaal Mathematisch Congres 1954
Persbericht Nr 3837/123 van 3 september 1954: Gelegenheidsstempel
de
Ter gelegenheid van het 12 Internationaal Mathematisch Congres te Amsterdam in het Koninklijk
Instituut voor de Tropen zal van 1 t/m 9 September a.s. aldaar een tijdelijk PTT-kantoor worden
gevestigd.
De in dit tijdelijk bijkantoor ter verzending aangeboden gewone- en aangetekende stukken zullen van
een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
TBBS 0079
VDW –
X
Gebruiksperiode van woensdag 1 september 1954 tot en met donderdag 9 september 1954.

AMSTERDAM

Schaak Olympiade 1954

Dienstorder No H.619 van 25 augustus 1954: Gelegenheidsstempel.
1. Van 4 t/m 25 September a.s. zal in de Apollohal te Amsterdam de Schaak Olympiade 1954 worden
gehouden.
2. In de Apollohal zal een brievenbus worden geplaatst. De correspondentie, welke hierin wordt
aangetroffen, zal worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 85 gebruikt.
TBBS 0080v
TBBS 0080z
VDW 462

Afdruk in violet
Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van zaterdag 4 september 1954 tot en met zaterdag 25 september 1954.
AMSTERDAM

Dag van de Postzegel 1954

Mededeling: Voor de op 9 October 1954 gehouden Dag van de Postzegel, waar herdacht werd, dat
precies 80 jaar tevoren Nederland was toegetreden tot de Wereldpostvereniging, was een speciaal
stempel gemaakt, dat geplaatst werd op alle correspondentie, die zich bevond in een brievenbus,
geplaatst in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.
Persbericht Nr 4336/139 van 8 October 1954: Gelegenheidsstempel
Op 9 October a.s. wordt, ter gelegenheid van “De Dag van de Postzegel” in hotel Krasnapolski te
Amsterdam door de Nederlandse Bond van Verenigingen van Postzegelverzamelaars een
propagandamiddag gehouden, waarbij deze Bond tevens het 80-jarige bestaan van de
Wereldpostvereniging herdenkt.
In hotel Krasnapolski zal een brievenbus worden geplaatst. De in deze bus aangetroffen
correspondentie zal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Toezending van stukken, waarvan stempeling met deze bijzondere stempel wordt verlangd, kan
geschieden aan de Directeur van het Postkantoor te Amsterdam.
TBBS 0081v
TBBS 0081z
VDW 468

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 9 oktober 1954.
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AMSTERDAM

Voorlichtingsdag “Foreign Student Service” 1955

Dienstorder No H.87 van 17 februari 1955: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de op 26 Februari a.s. te Amsterdam door de "Foreign Student Service" te
houden voorlichtingsdag zal in het Koninklijk Instituut voor de Tropen aldaar een tijdelijk
bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De in dit kantoor ter verzending aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een
afdruk van een op de voorlichtingsdag betrekking hebbende bijzondere rubberstempel worden
voorzien.
TBBS 0082
VDW 470

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 26 februari 1955.
AMSTERDAM Congres voor Voorgespannen Beton 1955
Dienstorder No H.603 van 11 augustus 1955: Gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van het 2e internationale congres voor Voorgespannen Beton zal in het gebouw van
het Kon. Instituut voor de Tropen te Amsterdam een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor
worden gevestigd van 29 Augustus-2 September a.s.
De in dit kantoor ter verzending aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een afdruk
van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 53 gebruikt.
TBBS 0083v
TBBS 0083z
VDW 478

Afdruk in violet
Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van maandag 29 augustus 1955 tot en met vrijdag 2 september 1955.
AMSTERDAM

Rembrandtjaar 1956

Dienstorder No H.270 van 26 april 1956: Gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de herdenking van het feit, dat Rembrandt 350 jaar geleden werd geboren, zal
de in het Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4-6 te Amsterdam van 23 april t/m 16 juli a.s. in de voor dit
doel aldaar geplaatste brievenbus ter post bezorgde correspondentie van een afdruk van een
bijzondere stempel worden voorzien.
Persbericht Nr 1825/57 van 20 April 1956: Rembrandt-postzegels in het Rembrandthuis
Ter gelegenheid van het Rembrandtjaar 1956 zal het Comité voor de Zomerpostzegels in het
Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4-6 te Amsterdam, gedurende de periode van verkrijgbaarstelling de
Zomer-Rembrandtpostzegels 1956 ter verkoop aanbieden.
De in dit Rembrandthuis ter post bezorgde correspondentie zal worden voorzien van een speciaal
stempel.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 55 gebruikt.

Proefafdrukken in violet.
TBBS 0084
VDW 489

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van maandag 23 april 1956 tot en met maandag 16 juli 1956.
AMSTERDAM Derde Wereldcongres “International Sociological Association”
Dienstorder No H.522 van 16 augustus 1956: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van het derde Wereldcongres van de "International Sociological Association" te
Amsterdam zal in het Koninklijk Instituut voor de Tropen aldaar van 22 t/m 29 augustus a.s. een
tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De in het bijkantoor aangenomen correspondentie zal van een afdruk van een bijzondere
rubberstempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 55 gebruikt.

Proefafdrukken op karton.
TBBS 0085
VDW 492

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 22 augustus 1956 tot en met woensdag 29 augustus 1956.
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AMSTERDAM

Kinderpostzegelactie, postzegeltentoonstelling 1956

Dienstorder No H.685 van 1 november 1956: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de 30e Kinderpostzegelactie zal in museum Fodor te Amsterdam van 12 t/m
17 november a.s. een internationale postzegeltentoonstelling worden gehouden, alwaar een
tijdelijk bijpostkantoor zal worden gevestigd en een brievenbus zal worden geplaatst.
2. De in het tijdelijk bijkantoor aangenomen gewone en aangetekende stukken, alsmede de in de
brievenbus gedeponeerde correspondentie zullen van een afdruk van een bijzondere
rubberstempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 55 gebruikt.
TBBS 0086
VDW 505

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 12 november 1956 tot en met donderdag 17 november 1956.

AMSTERDAM

Seconde Conférence d'lnformation sur l'Energie Nucléaire 1957

Dienstorder No H.390 van 20 juni 1957: Vestiging tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de "Seconde Conférence d'lnformation sur l'Energie Nucléaire" zal in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam een tijdelijk bijpost- en telefoonkantoor worden
gevestigd van 24 t/m 28 juni a.s.
Er werd géén bijzonder stempel gebruikt.

AMSTERDAM

Lustrumviering Universiteit van Amsterdam 1957

Dienstorder No H.419bis van 4 juli 1957: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de Lustrumviering van de Universiteit van Amsterdam (1632-1957) wordt van
28 juni t/m 7 juli 1957 in de studentensociëteit N.I.A., Sarphatistiaat 3, te Amsterdam, een
brievenbus geplaatst.
2. De in bedoelde brievenbus gedeponeerde correspondentie wordt gedurende genoemd tijdvak van
een afdruk van een bijzondere rubberstempel voorzien.
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In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1957 is de volgende toelichting
opgenomen: Tenslotte werd in de Amsterdamse Studentensociëteit, Sarphatistraat 3 van 28 juni t/m
11 juli een brievenbus geplaatst en de daarin geposte stukken kregen ter gelegenheid van het 65e
lustrum der Amsterdamse Universiteit een speciaal stempel zoals hierbij is afgebeeld. Dit stempel
bevat het z.g. Amstuc-mannetje: een ruimtevaardertje van het Amsterdamse Studentencorps, zoals dit
tijdens de feestviering ook prijkte op de blauwe gemeente-giro-enveloppen, vloeiblaadjes,
suikerzakjes, sigarenbandjes, sigaretten, luciferboekjes, enz.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CENTR.STATION 25 gebruikt.
TBBS 0087
VDW 513

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 28 juni 1957 tot en met zondag 7 juli 1957.
e

AMSTERDAM 7 Internationaal Accountantscongres 1957
Dienstorder No H.542bis van 5 september 1957: Vestiging tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van het 7e Internationaal Accountantscongres van 9-13 september a.s. in het
Concertgebouw te Amsterdam, zal, in genoemd gebouw een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzending aangeboden gewone,
aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden
voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt.
TBBS 0088
VDW 522

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 9 september 1957 tot en met vrijdag 13 september 1957.
e

AMSTERDAM 46 Nederlandse Filatelistendag 1958
Dienstorder No H.166 van 3 april 1958: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de 46e Nederlandse Filatelistendag zal op zaterdag 12 april 1958 in het RAIgebouw te Amsterdam een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter
verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een
bijzonder rubber stempel worden voorzien.
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TBBS 0089
VDW 530

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 12 april 1958.

AMSTERDAM Congres Internationale Transportarbeiders Federatie 1958
Dienstorder No H.348 van 17 juli 1958: Vestiging tijdelijke bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van het congres van de Internationale Transportarbeiders Federatie zal van 23 juli
t/m 1 augustus a.s. in hotel, Krasnapolsky te Amsterdam een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor worden gevestigd.
2. De in dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt.
De afdrukken in violet zijn proefafdrukken (uit vel met negen afdrukken).
TBBS 0090
VDW 538

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 23 juli 1958 tot en met vrijdag 1 augustus 1958.
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AMSTERDAM

Europa-postzegel 1958 (zie tevens BRUSSEL)

Dienstorder No H.440 van 11 september 1958: Europa-postzegel 1958. Bijzondere stempeling te
Amsterdam.
1. In verband met de uitgifte van de Europa-postzegel 1958 zal ten districtspostkantore te Amsterdam
gelegenheid bestaan voldoende gefrankeerde stukken, uitsluitend voorzien van een of meer van
de Nederlandse Europa-postzegels 1958, te doen stempelen met een bijzondere stempel. Deze
stempel is gelijk aan die, welke in het Nederlandse Paviljoen op de Wereldtentoonstelling te
Brussel op 13 t/m 15 september 1958 in gebruik zal zijn voor de stempeling van op de Expo
gekochte Nederlandse Europa-postzegels 1958 (zie do. 439bis/1958).
2. De stukken, welke moeten zijn voorzien van de naam en het adres van degene, aan wie zij moeten
worden toegezonden, kunnen op 13, 15 of 16 september 1958 ten districtspostkantore te
Amsterdam aan het loket worden afgegeven of per post aan de directeur van genoemd kantoor
worden toegezonden, zodanig, dat zij uiterlijk 16 september a.s. in diens bezit zijn.
TBBS 0091
VDW 545

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 13 september 1958.
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