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AMSTERDAM     Second International Orthoptic Congress 1971 
 

Dienstorder No H.237 van 27 april 1971: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  In verband met het Second International Orthoptic Congress zal van 11 t.e.m. 13 mei a.s. in het 

postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  De in genoemd postkantoor ter verzending aangenomen poststukken zullen worden voorzien van 

een afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

4  De ter stempeling toegezonden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/ omslag te worden gesloten waarop duidelijk moet worden 

vermeld: 
Bijzondere stempeling SECOND INTERNATIONAL ORTHOPTIC CONGRESS. 
Bijsluiting van een verzoek moet achterwege blijven. 

5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder. 

 Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de te-
rugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0184 Afdruk in zwart 
VDW 994 
 

 
 

Gebruiksdata van dinsdag 11 mei 1971 tot en met donderdag 13 mei 1971. 
 
AMSTERDAM     IVth International Conference on Oral Surgery 1971 
 

Dienstorder No H.237 van 27 april 1971: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Op 17, 18, 19 en 21 mei a.s. wordt in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder 

poststempel gebruikt ter gelegenheid van de IVth International Conference on Oral Surgery. 
2  De in genoemd postkantoor ter verzending aangenomen poststukken zullen worden voorzien van 

een afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

4  De ter stempeling toegezonden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten waarop duidelijk moet worden 

vermeld: 
Bijzondere stempeling IVth INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORAL SURGERY. 
Bijsluiting van een verzoek moet achterwege blijven. 
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5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder. 

 Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de te-
rugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0185 Afdruk in zwart 
VDW 995 

   
 

  
 

Gebruiksdata van maandag 17 mei 1971 tot en met woensdag 19 mei 1971 alsmede op vrijdag 21 
mei 1971. 
 
AMSTERDAM     International Optometric and Optical Congress 1971 
 

Dienstorder No H.288 van 26 mei 1971: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  In verband met het International Optometric and Optical Congress zal van 7 t.e.m. 10 juni a.s. in 

het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  De in genoemd postkantoor ter verzending aangenomen poststukken zullen worden voorzien van 

een afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

4  De ter stempeling toegezonden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten waarop duidelijk moet 

worden vermeld: Bijzondere stempeling OPTOMETRIC AND OPTICAL CONGRESS. 
Bijsluiting van een verzoek moet achterwege blijven. 

5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen post-
stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
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TBBS 0186 Afdruk in zwart 
VDW 996 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 7 juni 1971 tot en met donderdag 10 juni 1971. 
 
AMSTERDAM     Congressus Secundus Societatis Radiologicae Europaeae 1971 
 

Dienstorder No H.288 van 26 mei 1971: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Van 14 t.e.m. 18 juni a.s. wordt in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder 

poststempel gebruikt ter gelegenheid van het Congressus Secundus Societatis Radiologicae Euro-
paeae. 

2  De in genoemd postkantoor ter verzending aangenomen poststukken zullen worden voorzien van 
een afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

4  De ter stempeling toegezonden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten waarop duidelijk moet 

worden vermeld: Bijzondere stempeling CONGRESSUS RADIOLOGICAE EUROPAEAE. 
Bijsluiting van een verzoek moet achterwege blijven. 

6  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen post-
stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0187 Afdruk in zwart 
VDW 999 
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Gebruiksperiode van maandag 14 juni 1971 tot en met vrijdag 18 juni 1971. 
 
AMSTERDAM     Sixth International Congress for Psychodrama and Sociodrama 1971 
 

Dienstorder No H.414 van 10 augustus 1971: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Van 23 t.e.m. 27 augustus a.s. wordt in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder 

poststempel gebruikt ter gelegenheid van het Sixth International Congress for Psychodrama and 
Sociodrama. 

2  De tijdens het congres in genoemd postkantoor ter verzending aangenomen poststukken worden 
voorzien van een afdruk van de bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een dag-
tekeningstempel van het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

4  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten waarop duidelijk moet 

worden vermeld: Bijzondere stempeling CONGRESS FOR PSYCHODRAMA AND SOCIO-
DRAMA. 

Bijsluiting van een afzonderlijk verzoek moet achterwege blijven. 
5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen post-
stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0188 Afdruk in zwart 
VDW 1001 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 23 augustus 1971 tot en met vrijdag 27 augustus 1971. 
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AMSTERDAM     4th European Symposium on Epilepsy 1971 
 

Dienstorder No H.438 van 24 augustus 1971: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzon-
der poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het '4th European Symposium on Epilepsy' zal op 6 en 7 september a.s. in 

het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 69, Amsterdam, een tijdelijk postkantoor wor-
den gevestigd. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken wor-
den voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een dag-
tekeningstempel van Amsterdam. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

4  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan de directeur van 

het postkantoor Amsterdam; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere 
stempeling EUROPEAN SYMPOSIUM ON EPILEPSY. 

Bijsluiting van een afzonderlijk verzoek moet achterwege blijven. 
5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 

Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken is 
niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken 
als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0189 Afdruk in zwart 
VDW 1002 

   
 

  
 

Gebruiksdata maandag 6 september 1971 en dinsdag 7 september 1971. 
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AMSTERDAM     10emes Journées Européennes des Télécommunications 1971 
 

Dienstorder No H.475 van 14 september 1971: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  In verband met de '10emes Journées Européennes des Télécommunications' zal het postkantoor 

Amsterdam-Congrescentrum worden opengesteld, en wel op 20/9 (alleen voormiddag), op 21/9 
(gehele dag), op 22/9 (alleen namiddag) en op 24/9 (gehele dag). 

2  De op genoemde dagen in bedoeld postkantoor ter post bezorgde poststukken worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonder poststempel (met enkel tekst) en daarnaast van een afdruk van 
een dagtekeningstempel van Amsterdam. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor Amsterdam. 

4  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten waarop duidelijk moet 

worden vermeld: Bijzondere stempeling 10emes JOURNEES EUROPEENNES DES TELE-
COMMUNICATIONS. Bijsluiting van een afzonderlijk verzoek moet achterwege blijven. 

5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
 
TBBS 0190 Afdruk in zwart 
VDW 1003 

   
 

   
 

Gebruiksperioden van maandag 20 september 1971 tot en met woensdag 22 september 1971 alsme-
de op vrijdag 24 september 1971. 
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AMSTERDAM     Kinderpostzegelactie 1971 
 

Dienstorder No H.565 van 26 oktober 1971: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In verband met de Kinderpostzegelactie 1971 zal van 9 t.e.m. 11 november a.s. op de Dam te Am-

sterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. In dit tijdelijk postkantoor worden uitsluitend 
Kinderpostzegels 1971 verkocht. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
poststukken, die voldoende zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekenings-
tempel van Amsterdam. Voor aangetekend te verzenden poststukken worden nummerstroken van 
Amsterdam gebruikt; dus zonder bijzondere opdruk. 
Voor de frankering van vorenbedoelde poststukken behoeven derhalve niet uitsluitend Kinderpost-
zegels te worden gebruikt. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 

4  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht (zie ook punt 2, laatste zin); 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan de directeur van 

het postkantoor Amsterdam; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere 
stempeling KINDERPOSTZEGELACTIE. 

Bijsluiting van een afzonderlijk verzoek moet achterwege blijven. 
5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstomslagen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de te-
rugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0191 Afdruk in zwart 
VDW 1007 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 9 november 1971 tot en met donderdag 11 november 1971. 
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AMSTERDAM     Floriade 1972 
 

Dienstorder No H.159 van 21 maart 1972: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
(metalen) dagtekeningstempel. 
1  Ter gelegenheid van de Internationale Tuinbouwtentoonstelling 'Floriade 1972' zal, van 30 maart 

tot 1 oktober a.s., op het tentoonstellingsterrein een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2  Het tijdelijk postkantoor is geopend van maandag t.e.m. vrijdag van 09.30- 17.00 uur. Op zaterda-

gen en op zon- en feestdagen is het postkantoor gesloten. 
Behalve voor het afdoen van postzaken (zegelverkoop, aannemen van aangetekende stukken, 
enz.) zal in het tijdelijk postkantoor ook gelegenheid zijn voor het afdoen van geldzaken (aanne-
men van girostortingen en uitbetalen van postcheques). 

3  Voor het stempelen van de ter verzending aangenomen poststukken wordt in het tijdelijk postkan-
toor een bijzonder (metalen) dagtekeningstempel met inscriptie 'AMSTERDAM-FLORIADE 1972' 
gebruikt. 

4  Belangstellenden, die niet in de gelegenheid zijn zich in het tijdelijk postkantoor te vervoegen, kun-
nen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkantoor AMSTERDAM. 

5  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren : 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan de directeur van 

het postkantoor Amsterdam; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere 
stempeling AMSTERDAM-FLORIADE 1972. 

Bijsluiting van een afzonderlijk verzoek moet achterwege blijven. 
6  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 
TBBS 0192 Afdruk in zwart 
VDW 1008 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 30 maart 1972 tot en met zondag 1 oktober 1972. 
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AMSTERDAM     7th Congress of the European Society for Experimental Surgery 1972 
 

Dienstorder No H.171 van 28 maart 1972: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Van 11 t.e.m. 14 april a.s. wordt in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder 

poststempel gebruikt ter gelegenheid van het ‘7th Congress of the European Society for Experi-
mental Surgery'. 

2  De tijdens het congres in genoemd postkantoor ter post bezorgde poststukken worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekenings-
tempel van bedoeld postkantoor. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 

4  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten waarop duidelijk moet 

worden vermeld: Bijzondere stempeling CONGRESS FOR EXPERIMENTAL SURGERY. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 

5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het gestelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van ter stempeling toegezonden poststukken 
is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen post-
stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0193 Afdruk in zwart 
VDW 1009 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 11 april 1972 tot en met vrijdag 14 april 1972. 
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AMSTERDAM     9th Congress of the International Association for Bridge and Structural Engi-
neering 1972 

 

Dienstorder No H.218 van 18 april 1972: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  De tijdens het '9th Congress of the International Association for Bridge and Structural Engineering 

in de brievenbus in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum ter postbezorgde stukken zullen 
voorzien worden van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van 
een dagtekeningstempel van bedoeld postkantoor. 

2  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten waarop duidelijk moet 

worden vermeld: Bijzondere stempeling CONGRESS INT. ASS. FOR BRIDGE AND STRUC-
TURAL ENGINEERING. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
3  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het vermelde In deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoor-
loofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als 
voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Dienstorder No H.252 van 2 mei 1972: Gebruik bijzonder poststempel. 
(Rectificatie do. H. 218/1972). 
Het vermelde in punt 1 van do. H. 218/1972 dient te worden gelezen als volgt: 'Ter gelegenheid van 
het '9th Congress of the International Association for Bridge and Structural Engineering' zal het post-
kantoor Amsterdam-Congrescentrum op 8, 9, 10 en 12 mei a.s. worden opengesteld. 
De op de voornoemde dagen in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum ter post bezorgde stuk-
ken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van 
een dagtekeningstempel van bedoeld postkantoor.' 
 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0194 Afdruk in zwart 
VDW 1012 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 8 mei 1972 tot en met woensdag 10 mei 1972 alsmede op vrijdag 12 
mei 1972. 
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AMSTERDAM     60
e
 Filatelistendag 1972 

 

Dienstorder No H.297 van 23 mei 1972: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 60e Filatelistendag zal op 3 juni a.s. in Hotel Krasnapolsky, Dam 9 te Am-

sterdam, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Amsterdam (dus niet in 
voornoemd hotel) worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel. 
Van deze poststukken kan geen aantekening worden verlangd. 

2  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de directeur van het postkantoor 

Amsterdam, te worden gesloten; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bij-
zondere stempeling 60e FILATELISTENDAG. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
3  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet (voldoende) is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden terugge-
zonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. Bijvoeging van een retourenvelop 
voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, 
zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukke-
lijk verboden. 

 

Dienstorder No H.310 van 30 mei 1972: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. (Rectificatie do. H. 297/1972). 
1  De in do. H. 297/1972 bedoelde brievenbus zal op 3 juni a.s. niet in hotel Krasnapolsky worden 

geplaatst doch in de secretariaatshal van het RAl-Congrescentrum. 
2  De stempeling van de stukken geschiedt zoals vermeld op het postkantoor Amsterdam. 
 
TBBS 0195 Afdruk in zwart 
VDW 1015 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 3 juni 1972. 
 
AMSTERDAM     Congres 'XXV Years World Medical Association' 1972 
 

Dienstorder No H.515 van 5 september 1972: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het congres 'XXV Years World Medical Association' zal het postkantoor Am-

sterdam-Congrescentrum van 18 t.e.m. 21 september worden opengesteld. De in bedoeld postkan-
toor ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder post-
stempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekeningstempel van bedoeld postkantoor. 

2  Desgewenst kunnen poststukken worden toegezonden aan de directeur van het postkantoor AM-
STERDAM. 

3  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
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c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten waarop duidelijk is ver-
meld: Bijzondere stempeling XXV YEARS WORLD MEDICAL ASSOCIATION. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 

onvoldoende is gefrankeerd, zal de zending aan de afzender(s) worden teruggezonden onder ver-
wijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop, voor terugzending van gestempelde poststukken, is niet geoor-
loofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
 
TBBS 0196 Afdruk in zwart 
VDW 1019 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 18 september 1972 tot en met donderdag 21 september 1972. 
 
AMSTERDAM     Kinderpostzegelactie 1972 
 

Dienstorder No H.617 van 17 oktober 1972: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In verband met de Kinderpostzegelactie 1972 zal van 7 t.e.m. 9 november a.s. op De Dam te Am-

sterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. In dit tijdelijk postkantoor worden uitsluitend 
Kinderpostzegels 1972 verkocht. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen gewone. Aangetekende en expresse-
poststukken, die voldoende zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels. worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekenings-
tempel van Amsterdam. Voor aangetekend te verzenden poststukken worden nummerstroken van 
Amsterdam gebruikt; derhalve zonder bijzondere opdruk. 
Voor de frankering van vorenbedoelde poststukken behoeven niet expliciet Kinderpostzegels te 
worden gebruikt. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 

4  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
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c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de directeur van het postkantoor 
Amsterdam, te worden gesloten. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bij-
zondere stempeling KINDERPOSTZEGELACTIE. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
5  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q 

onvoldoende is gefrankeerd zal de zending aan de afzender(s) worden teruggezonden onder ver-
wijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop, voor terugzending van gestempelde poststukken, is niet geoor-
loofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0197 Afdruk in zwart 
VDW 1025 

   
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 7 november 1972 tot en met donderdag 9 november 1972. 
 
AMSTERDAM     50 jaar Rotary in Nederland 1973 
 

Dienstorder No H.129 van 13 maart 1973: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van '50 jaar Rotary in Nederland' zal het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum 

op 30 maart a.s. worden opengesteld; op 31 maart a.s. wordt in of nabij de congresruimte tijdelijk 
een brievenbus geplaatst. 

2  De 30 maart in genoemd postkantoor geposte stukken alsmede de op 31 maart in de desbetref-
fende brievenbus ter post bezorgde correspondentie worden voorzien van een afdruk van een bij-
zonder poststempel; daarnaast wordt tevens een afdruk van een dagtekeningstempel van Amster-
dam-Congrescentrum aangebracht. 
De in de tijdelijke brievenbus geposte correspondentie wordt op het postkantoor Amsterdam, niet in 
het Congrescentrum, gestempeld. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, die is gericht aan de di-

recteur van het postkantoor Amsterdam; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden ver-
meld: Bijzondere stempeling 50 JAAR ROTARY IN NEDERLAND. 
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Bijsluiting van een apart verzoek moet beslist achterwege blijven. 
4  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet of onvoldoende is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden te-
ruggezonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoor-
loofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als 
voor de terugzending ervan, is niet toegestaan. 

 
Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0198 Afdruk in zwart 
VDW 1027 

   
 

Gebruiksdata vrijdag 30 maart 1973 en zaterdag 31 maart 1973. 
 
 
 
 
AMSTERDAM     XVleme Congres de la Société Internationale d'Urologie 1973 
 

Dienstorder No H.319 van 19 juni 1973: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 'XVleme Congres de la Société Internationale d'Urologie' zal een bijzon-

der poststempel worden gebruikt in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum. 
2  De van 2 t.e.m. 6 juli a.s. in genoemd postkantoor ter post bezorgde stukken worden voorzien van 

een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekeningstem-
pel van het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bij-
zondere stempeling CONGRES DE LA SOCIETE INTERNATIONALE D'UROLOGIE. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling. 
4  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 

verzamelenvelop/-verpakking niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden te-
ruggezonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde is niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen als voor de terugzending 
ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 en 2 gebruikt. 
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TBBS 0199 Afdruk in zwart 
VDW 1038 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 2 juli 1973 tot en met vrijdag 6 juli 1973. 
 
AMSTERDAM      75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en het 

toernooi om de wereldbeker heren 1973 
 

Dienstorder No H. Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en het 

toernooi om de wereldbeker heren zal van 24 augustus t.e.m. 2 september a.s. tijdelijk een brie-
venbus worden geplaatst op het complex van het Internationale Hockey Centrum aan de Nieuwe 
Kalfjeslaan te Amstelveen. 

2  De in die brievenbus ter post bezorgde correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefran-
keerd met geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Amsterdam (niet op voren-
genoemd complex) voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een 
afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bij-
zondere stempeling WERELDBEKER HOCKEY. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel vertragend bij de stem-
peling. 

4  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet c.q. onvoldoende is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden te-
ruggezonden onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoor-
loofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van de te stempelen poststukken als 
voor terugzending ervan, is verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
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TBBS 0200 Afdruk in zwart 
VDW 1040 

  
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 24 augustus 1973 tot en met zondag 2 september 1973. 
 
 
 
AMSTERDAM     Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Juliana 1973 
 

Dienstorder No H.500 van 14 augustus 1973: Bijzondere postvlucht per luchtballon op 5 sep-
tember a.s. (Nationale feestdag). 
1  Onder auspiciën van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Juliana zal op 5 

september a.s. door de stichting Ballonvaart Nederland tezamen met de Netherlands Hot Air Bal-
loon Club een opstijging worden gemaakt. Dit geschiedt in het kader van de Nationale Feestdag en 
vindt plaats in de gemeente die op 4 september a.s. 's avonds tijdens het nationale televisiepro-
gramma in het RAI-Congrescentrum te Amsterdam bij loting wordt aangewezen. 

2  Met deze vlucht -waarvoor gebruik wordt gemaakt van een hete luchtballon -zullen door de post-
dienst poststukken worden vervoerd met inachtneming van de volgende voorwaarden: 
a.  het gewicht van het poststuk mag 5 gram niet overschrijden; 
b.  het poststuk moet zijn geadresseerd aan een adres in Nederland. 
Het poststuk dient in een als brief gefrankeerde envelop te worden gesloten. Deze envelop moet 
uiterlijk 31 augustus a.s. worden gezonden aan het Comité Organisatie Ballonvlucht te Amsterdam. 
Een bedrag van f 1 ,- aan geldige Nederlandse postzegels moet worden bijgesloten. 

3  Door het Comité Organisatie Ballonvlucht worden de poststukken gefrankeerd met de bijzondere 
Regeringsjubileumpostzegel van 40 cent (zie do. H 399/1973) en de luchtpostzegel voor bijzondere 
vluchten van 25 cent. 
De poststukken worden gestempeld met de dagtekeningstempel van het postkantoor Amsterdam-
Congrescentrum, gedateerd 4 september 1973 23.00 uur. Door het Comité Organisatie Ballon-
vlucht zal op de poststukken bovendien een gestempelde aanduiding worden aangebracht waaruit 
het bijzondere karakter van deze vlucht blijkt. 
Na afloop van de ballonvlucht wordt do vervoerde post aan de geadresseerden gezonden. 

4  De aan het Comité Organisatie Ballonvlucht toe te zenden poststukken zullen, indien de zending 
niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden onder verwijzing naar het vermelde 
in deze dienstorder. Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van de per ballon ver-
voerde poststukken is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen zowel voor toezending van te 
stempelen stukken als voor de terugzending ervan is uitdrukkelijk verboden. 

 

Géén gebruik van een bijzonder poststempel. 
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AMSTERDAM     Kinderpostzegelactie 1973 
 

Dienstorder No H.551 van 23 oktober 1973: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In het kader van de Kinderpostzegelactie 1973 zal van 13 t.e.m. 15 november a.s. op de Dam te 

Amsterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. In dit tijdelijk postkantoor worden uitsluitend 
Kinderpostzegels 1973 verkocht. 

2  De in bedoeld postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
poststukken, mits voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekenings-
tempel van Amsterdam. 
Frankering van deze poststukken met Kinderpostzegels is niet verplicht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling KINDERPOST-
ZEGELACTIE. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend. 

4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd zal de zending aan de afzender worden teruggezonden onder verwij-
zingnaar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop, voor terugzending van gestempelde poststukken, is niet geoor-
loofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM 30 en 99 gebruikt. 
 
TBBS 0201 Afdruk in zwart 
VDW 1051 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 13 november 1973 tot en met donderdag 15 november 1973. 
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AMSTERDAM     Treno Italia 1974 
 

Dienstorder No H.223 van 23 april 1974: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal op 8 en 9 mei a.s. de 'Treno Italia' (een (filatelisti-

sche) tentoonstellingstrein) aan station Amsterdam CS staan; Cruquiuskade, perrons 122-124. 
2  In het voor de Italiaanse postadministratie gereserveerde compartiment zal een tijdelijk postkantoor 

worden gevestigd. 
De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden poststukken worden voorzien van een 
afdruk van een bijzonder poststempel; daarnaast wordt tevens een afdruk van een dagtekenings-
tempel van Amsterdam aangebracht. Alle poststukken moeten voldoende zijn gefrankeerd met 
geldige Nederlandse postzegels. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM (niet aan de Nederlandse Spoorwegen). 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bij-
zondere stempeling TRENO ITALIA. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet beslist achterwege blijven. 
Italiaanse of andere buitenlandse postzegels mogen niet gestempeld worden. 

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde post-
stukken. 
Zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan is het gebruik 
van dienstenveloppen uitdrukkelijk verboden. 

 
TBBS 0202 Afdruk in zwart 
VDW 1056 
 

 
 

Gebruiksdata woensdag 8 mei 1974 en donderdag 9 mei 1974. 
 
AMSTERDAM     XXVth Congress of the International Astronautical Federation 1974 
 

Dienstorder No H.458 van 17 september 1974: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  In het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum zal van 30 september t.e.m. 4 oktober a.s. een 

bijzonder poststempel worden gebruikt ter gelegenheid van het 'XXVth Congress of the Internatio-
nal Astronautical Federation'. 

2  De in genoemd tijdvak in vorenbedoeld postkantoor ter post bezorgde stukken worden voorzien 
van een afdruk van de bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekenings-
tempel van het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
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c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 
van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk vermeld worden: Bij-
zondere stempeling CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASTRONAUTICAL FEDERATI-
ON. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel vertragend bij de stem-
peling. 

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken 1er stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden; zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0203 Afdruk in zwart 
VDW 1063 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 30 september 1974 tot en met vrijdag 4 oktober 1974. 
 
AMSTERDAM     Dag van de Postzegel 1974 
 

Dienstorder No H.472 van 24 september 1974: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de Postzegel 1974'. 

1  Ter gelegenheid van de 'Dag van de Postzegel 1974' wordt op 12 oktober a.s. tijdelijk een brieven-
bus geplaatst te: 
Amersfoort,  in de Zonnehof, Zonnehof 8; 
Amsterdam,  in hotel Okura, naast oude RAl ; 
Breda,  in de Kleiberg, Dr. Struyckenstraat; 
Drachten,  in de Pedagogische Academie, Eikensingel; 
Nijmegen,  in de Bloemenhalveiling, Marialaan 104; 
Rotterdam,  in het postkantoor aan de Coolsingel; 
Sas van Gent,  in de Vlaanderenhal; 
Venray,  in het Boschveldcollege, Zuidsingel 1; 
Waalwijk,  in De Leest, Mr. van Coothstraat. 

2  De in vorenbedoelde brievenbussen ter post bezorgde correspondentie, mits geadresseerd en 
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels (zie ook punt 4) worden door middel 
van een degelpers voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel. De stempeling ge-
schiedt, evenals vorige jaren, centraal en machinaal. 

3  In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding opgenomen van het 'eerste Nederlandse post-
kantoor van de bouwmeester Cornelis Outshoorn'. Het randschrift van de poststempel luidt: AM-
STERDAM 12 OKTOBER 1974. DAG VAN DE POSTZEGEL. 
De stempelafdrukken zijn voor alle poststukken identiek, ook al worden deze poststukken niet in 
Amsterdam gepost. 

4  In verband met de machinale stempeling moet de frankering van de poststukken geschieden in de 
rechterbovenhoek van de adreszijde; hiervoor is een rechthoekig vlak van maximaal 6 cm breedte 
en 4 cm hoogte beschikbaar, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk. Alle postze-
gels moeten derhalve binnen vorengenoemd vlak worden aangebracht. 
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5  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van de in punt 1 
genoemde postkantoren; voor Sas van Gent echter aan de directeur van het postkantoor TER-
NEUZEN. Deze poststukken worden allemaal voorzien van een (machinale) afdruk van de in punt 
3 bedoelde bijzondere poststempel. De ter stempeling toe te zenden poststukken -die moeten vol-
doen aan de hier voren in de punten 2 en 4 genoemde voorwaarden (adressering, frankering bin-
nen bepaalde 'grenzen', enz.) -dienen in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden 
gesloten, gericht aan de desbetreffende postdirecteur. Op de envelop/verpakking moet duidelijk 
worden vermeld: Bijzondere stempeling DAG VAN DE POSTZEGEL 1974. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling. 
Overigens kan aan dergelijke verzoeken, i.v.m. de machinale stempeling, niet worden voldaan. 

6  Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van frankering voldoen kunnen 
niet met de degelpers worden gestempeld. Deze stukken worden gestempeld met de dagtekening-
stempel van het desbetreffende postkantoor en daarna aan de geadresseerde(n) gezonden. Dit 
geldt zowel voor de poststukken die in de tijdelijke brievenbussen worden gepost als voor de post-
stukken die ter stempeling worden toegezonden. 

7  Bijvoeging van een retourenvelop/-verpakking voor terugzending van gestempelde poststukken is 
niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken, als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale envelop vervaardigd met 
volgnummer 7. 
 
TBBS 0204 Afdruk in zwart 
VDW 1064 
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 12 oktober 1974. 
 
AMSTERDAM     Kinderpostzegelactie 1974 
 

Dienstorder No H.528 van 22 oktober 1974: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder poststempel. 

1  In het kader van de Kinderpostzegelactie 1974 zal van 12 tot en met 14 november a.s. op de Dam 
te Amsterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. In dit tijdelijk postkantoor worden uitslui-
tend Kinderpostzegels 1974 verkocht. 

2  De in dit tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
poststukken, mits voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekenings-
tempel van Amsterdam. 
Voor de frankering van deze poststukken behoeven niet uitsluitend Kinderpostzegels te worden 
gebruikt. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling KINDERPOST-
ZEGELACTIE. 
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Bijsluiting van een. apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel vertragend bij de stem-
peling. 

4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd zal de zending aan de afzender worden teruggezonden onder verwij-
zing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop, voor terugzending van gestempelde poststukken, is niet geoor-
loofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0205 Afdruk in zwart 
VDW 1068 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 12 november 1974 tot en met donderdag 14 november 1974. 
 
AMSTERDAM     50 jaar Filatelieloket 1975 
 

Dienstorder No H.183 van 15 april 1975: Gebruik bijzonder poststempel. 

1  Ter gelegenheid van het feit dat 50 jaar geleden te Amsterdam een filatelieloket werd opengesteld 
zal van 1 t.e.m. 15 mei a.s. in de hal van het postkantoor Amsterdam (N.Z. Voorburgwal 182) een 
'stand' worden ingericht. 

2  De in die 'stand' ter post bezorgde correspondentie zal worden gestempeld met een bijzonder 
poststempel; daarnaast wordt tevens nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam 
geplaatst. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel 50 JAAR FILATELIELOKET. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-

voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde In deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen Is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 
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TBBS 0206 Afdruk in zwart 
VDW 1071 
 

 
 

Gebruiksperiode van donderdag 1 mei 1975 tot en met donderdag 15 mei 1975. 
 
AMSTERDAM     Direct Mail Conference and Trade Fair 1975 
 

Dienstorder No H.281 van 10 juni 1975: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 'Direct Mail Conference and Trade Fair' zal van 17 t.e.m. 20 juni a.s. in het 

Okura-hotel te Amsterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2  De in dit tijdelijk postkantoor ter post bezorgde correspondentie wordt gestempeld met een bijzon-

der poststempel; tevens wordt op die poststukken een afdruk van een dagtekeningstempel van 
Amsterdam aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, geadresseerd aan de di-

recteur van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden ver-
meld: Stempeling met poststempel DIRECT MAIL CONFERENCE.  

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt onnodige vertraging bij 
de verwerking van de poststukken. 

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0207 Afdruk in zwart 
VDW 1077 
 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 17 juni 1975 tot en met vrijdag 20 juni 1975. 
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AMSTERDAM     Manifestatie 'Mokum 700'; 1975 
 

Dienstorder No H.269 van 3 juni 1975: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de manifestatie 'Mokum 700' zal van 24 t.e.m. 29 juni a.s. in de RAl te Am-

sterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2  De in dit tijdelijk postkantoor ter post bezorgde correspondentie, uiteraard gefrankeerd met geldige 

Nederlandse postzegels, wordt gestempeld met een bijzonder poststempel; daarnaast wordt te-
vens nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met bijzonder poststempel MOKUM 700. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vergissingen in de hand en 
vertraagt een vlotte stempeling. 

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM 24 en AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0208 Afdruk in zwart 
VDW 1078 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 24 juni 1975 tot en met zondag 29 juni 1975. 
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AMSTERDAM     Tenth International Congress of Crystallography 1975 
 

Dienstorder No H.344 van 22 juli 1975: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 'Tenth International Congress of Crystallography' zal van 7 t.e.m. 15 au-

gustus a.s. in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder poststempel worden ge-
bruikt. 

2  De gedurende het congres in genoemd postkantoor ter post bezorgde correspondentie wordt ge-
stempeld met een bijzonder poststempel; daarnaast wordt tevens nog een afdruk van een dagte-
keningstempel van Amsterdam-Congrescentrum (volgnummer 1 en 2) aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel INTERNATIONAL CONGRESS OF CRYSTALLOGRAPHY. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwer-
king van de poststukken. 

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0209 Afdruk in zwart 
VDW 1081 

  
 

Gebruiksperiode van donderdag 7 augustus 1975 tot en met zondag 17 augustus 1975. 
 
AMSTERDAM     Congres van het 'European Architectural Heritage Year 1975' 
 

Dienstorder No H.480 van 7 oktober 1975: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het congres van het 'European Architectural Heritage Year 1975' zal van 21 

t.e.m. 24 oktober a.s. in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder poststempel 
worden gebruikt. 

2  De desbetreffende correspondentie wordt gestempeld met de bijzondere poststempel; daarnaast 
wordt op de poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van het postkantoor Amster-
dam-Congrescentrum (volgnummer 1 en 2)aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
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c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 
van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel EUROPEAN ARCHITECTURAL HERITAGE YEAR 1975. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwer-
king van de poststukken. 

4  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0210 Afdruk in zwart 
VDW 1086 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 21 oktober 1975 tot en met vrijdag 24 oktober 1975. 
 
AMSTERDAM     XXX World Congress Junior Chamber International 1975 
 

Dienstorder No H.511 van 21 oktober 1975: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 'XXX World Congress Junior Chamber International' zal van 3 t.e.m. 7 

november a.s. in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder poststempel worden 
gebruikt. 

2  De desbetreffende correspondentie wordt gestempeld met de bijzondere poststempel; daarnaast 
wordt op de poststukken tevens nog een afdruk van een dagtekeningstempel Amsterdam-
Congrescentrum (volgnummer 1 en 2) aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel XXX WORLD CONGRESS JUNIOR CHAMBER INTERNATIO-
NAL. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwer-
king van de poststukken. 

4  Als die envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde post-
stukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempe-
len poststukken als voor de terugzending ervan. 



190 

 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0211 Afdruk in zwart 
VDW 1089 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 3 november 1975 tot en met vrijdag 7 november 1975. 
 
AMSTERDAM     Kinderpostzegelactie 1975 
 

Dienstorder No H.521 van 28 oktober 1975: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In het kader van de Kinderpostzegelactie 1975 zal van 11 t.e.m. 13 november a.s. op De Dam te 

Amsterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. In dit tijdelijk postkantoor worden uitsluitend 
Kinderpostzegels 1975 verkocht. 

2  De in dit tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
poststukken, mits voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, worden gestem-
peld met een bijzondere poststempel; daarnaast wordt op de poststukken nog een afdruk van een 
dagtekeningstempel van Amsterdam aangebracht. 
Voor de frankering van deze poststukken behoeven niet uitsluitend Kinderpostzegels te worden 
gebruikt. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels, die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel KINDERPOSTZEGELACTIE. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven, dit werkt enkel vertragend bij de stem-
peling. 

4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd zal de zending aan de afzender worden teruggezonden onder verwij-
zing naar het vermelde in deze dienstorder. Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending 
van gestempelde poststukken is niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
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TBBS 0212 Afdruk in zwart 
VDW 1090 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 11 november 1975 tot en met donderdag 13 november 1975. 
 
AMSTERDAM     G.U.I.D.E.-conference 1976 
 

Dienstorder No H.263 van 25 mei 1976: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 'G.U.I.D.E.-conference' zal van 8 t.e.m. 11 juni a.s. in het postkantoor Am-

sterdam-Congrescentrum een bijzonder poststempel worden gebruikt (G.U.I.D.E. = een organisatie 
van computergebruikers). 
De desbetreffende correspondentie wordt gestempeld met de bijzondere poststempel; daarnaast 
wordt op de poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van genoemd postkantoor 
(volgnummer 2) aangebracht. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel GUlDE-CONFERENCE. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwer-
king van de poststukken. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te 
voegen voor terugzending van gestempelde poststukken. Het gebruik van dienstenveloppen is uit-
drukkelijk verboden; zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending 
ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
 
TBBS 0213 Afdruk in zwart 
VDW 1110 
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 8 juni 1976 tot en met vrijdag 11 juni 1976. 
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AMSTERDAM     European Congress of Cardiology 1976 
 

Dienstorder No H.281 van 9 juni 1976: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 'European Congress of Cardiology' zal van 21 t.e.m. 25 juni a.s. in het 

postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
De desbetreffende correspondentie wordt gestempeld met de bijzondere poststempel; daarnaast 
wordt op de poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van genoemd postkantoor 
(volgnummer 2) aangebracht. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel EUROPEAN CONGRESS OF CARDIOLOGY. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwer-
king van de poststukken. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van ge-
stempelde poststukken. Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden; zowel voor 
toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
 
TBBS 0214 Afdruk in zwart 
VDW 1111 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 21 juni 1976 tot en met vrijdag 25 juni 1976. 
 
AMSTERDAM     Dag van de Postzegel 1976 
 

Dienstorder No H.451 van 21 september 1976: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de 
Postzegel 1976'. 
1  Ter gelegenheid van de 'Dag van de Postzegel 1976' zal op 9 oktober a.s. tijdelijk een brievenbus 

worden geplaatst te: 
Alkmaar,  in de Rijksscholengemeenschap, Robonsweg; 
Alphen aan den Rijn,  in de Rijnstreekhal, Dillenburg 1; 
Amsterdam,  in Hotel Carlton, Vijzelstraat; 
Breda,  in 'De Kleiberg', Dr. Struijkenstraat 9; 
Deventer,  in de Sporthal, Rembrandtkade; 
Dordrecht,  in het Stadskantoor, Spui Boulevard; 
Ede (Gld),  in 'De Open Haard', Willem de Zwijgerlaan 3; 
Groningen,  in de Trefhoek, Zonnelaan 30; 
Rotterdam,  in het postkantoor Delftseplein; 
Terneuzen,  in het Gemeentehuis; 
Utrecht,  in Tivoli (kleine foyer), Lepelenburg; 
Vaals,  in de cantine Vaalser Textielfabrieken, Prins Bernhardstraat; 
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Weert,  in de Lagere Technische School, Thornstraat 7. 
2  De in vorenbedoelde brievenbussen ter post bezorgde correspondentie, mits geadresseerd en 

voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels (zie ook punt 4), wordt gestempeld 
met een bijzonder poststempel. Evenals vorige jaren zal de stempeling weer machinaal en op een 
centraal punt geschieden. 

3  In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding opgenomen van een Postiljon uit de zeventien-
de eeuw; het stempelrandschrift luidt: Dag van de Postzegel. 
Amsterdam 9 oktober 1976. De stempelafdrukken zijn voor alle poststukken identiek, ook al wor-
den deze poststukken niet in Amsterdam ter post bezorgd. 

4  In verband met de machinale stempeling moet de frankering van de poststukken geschieden aan 
de bovenrand van de adreszijde; hiervoor is een rechthoekig vlak van maximaal 13 cm breedte en 
4 cm hoogte beschikbaar, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk. Alle postzegels 
moeten derhalve binnen vorengenoemd vlak worden aangebracht. 
Ten opzichte van vorige jaren is de toegestane breedte verruimd teneinde belangstellenden in de 
gelegenheid te stellen desgewenst de op 8 oktober a.s. verschijnende Amphilex-postzegels op te 
plakken. 

5  Van de hier bedoelde poststukken kan geen aantekening worden verkregen. 
6  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van de in punt' 

genoemde postkantoren. De poststukken worden, op één centraal punt en machinaal, voorzien van 
een afdruk van de in punt 3 genoemde bijzondere poststempel. De ter stempeling toe te zenden 
poststukken -die moeten voldoen aan de hier voren in de punten 2 en 4 genoemde voorwaarden 
(adressering, frankering binnen bepaalde 'grenzen', enz.) -dienen in een als brief gefrankeerde en-
velop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur van het desbetreffend postkantoor. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling d.m.v. bijzonder poststem-
pel DAG VAN DE POSTZEGEL 1976. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; overigens kan aan dergelijke verzoeken 
i.v.m. de machinale en centrale stempeling niet worden voldaan. 
In verband met de centrale en machinale stempeling behoort er rekening mee te worden gehouden 
dat het verscheidene dagen kan duren voordat de desbetreffende poststukken bij de geadresseer-
den arriveren. 

7  Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van frankering voldoen kunnen 
niet machinaal worden gestempeld. Deze poststukken zullen gestempeld worden met een (norma-
le) dagtekeningstempel van het desbetreffend postkantoor en daarna aan de geadresseerde toe-
gezonden. Dit geldt zowel voor de poststukken die in de tijdelijke brievenbussen worden gepost als 
voor de poststukken die ter stempeling worden toegezonden. 

8  Bijvoeging van een retourenvelop c.q. retourverpakking voor terugzending van gestempelde post-
stukken is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toe-
zending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

9  Voorts zal -in verband met de uitgifte van de Amphilex-postzegels (emissiedatum 8-10-1976) -
uitsluitend op 9 en 10 oktober a.s. in het Carlton Hotel, Vijzelstraat te Amsterdam, gelegenheid 
worden geboden om voldoende gefrankeerde poststukken te laten stempelen met de bijzondere 
poststempel 'Dag van de Postzegel. Amsterdam 9 oktober 1976'. 

 

 
 

Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale envelop vervaardigd met 
volgnummer 9. 
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TBBS 0215 Afdruk in zwart 
VDW 1116 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 9 oktober 1976. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Kinderpostzegelactie 1976 
 

Dienstorder No H.527 van 2 november 1976: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzon-
der poststempel. 
1  In het kader van de Kinderpostzegelactie 1976 zal van 16 t.e.m. 18 november a.s. op De Dam te 

Amsterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. In dit tijdelijk postkantoor worden uitsluitend 
Kinderpostzegels 1976 verkocht. 

2  De in dit tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
poststukken, mits voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, worden gestem-
peld met een bijzondere poststempel; daarnaast wordt op de correspondentie nog een afdruk van 
een dagtekeningstempel van Amsterdam aangebracht. Voor de frankering van deze poststukken 
behoeven niet uitsluitend Kinderpostzegels te worden gebruikt. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels, die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerd envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de el1velop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel KINDERPOSTZEGELACTIE. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel vertragend bij de stem-
peling. 

4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd, zal de zending aan de afzender worden teruggezonden onder verwij-
zing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoor-
loofd. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
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TBBS 0216 Afdruk in zwart 
VDW 1120 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 16 november 1976 tot en met donderdag 18 november 1976. 
 
AMSTERDAM     Bijzonder dagtekeningstempel AMPHILEX 77  
 

Dienstorder No H.536 van 9 november 1976: Gebruik bijzonder dagtekeningstempel. 
1  De door de Amphilex-organisatie te verzenden correspondentie wordt gestempeld met een bijzon-

der dagtekeningstempel met de inscriptie' Amsterdam-Amphilex 77'. 
2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-

toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met DAGTEKENINGSTEMPEL AMSTERDAM-AMPHILEX 77. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwer-
king van de poststukken. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd, wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van ge-
stempelde poststukken. Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden; zowel voor 
toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0217 Volgnummer 1 Afdruk in zwart 
VDW – 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 3 november 1976 tot en met zondag 5 juni 1977. 
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TBBS 0218 Volgnummer 2 Afdruk in zwart 
VDW – 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 11 januari 1977 toten met zondag 5 juni 1977. 
 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Manifestatie 'een leven lang drukwerk' 1977 
 

Dienstorder No H.107 van 8 maart 1977: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de in 'de Bijenkorf' te Amsterdam van 15 maart tot 10 april 1977 te houden 

manifestatie 'een leven lang drukwerk' zal een bijzonder poststempel met uitsluitend tekst worden 
gebruikt. 

2  De op de manifestatie ter verzending aangeboden correspondentie -mits geadresseerd en vol-
doende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Amsterdam 
(niet in de Bijenkorf) gestempeld met een bijzonder poststempel; daarnaast wordt op de poststuk-
ken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels, die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel EEN LEVEN LANG DRUKWERK. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel vertragend bij de verwer-
king van de poststukken. 

4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden- niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd, wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in deze dienstorder. Bijvoeging van een retourenvelop/retourverpakking voor te-
rugzending van gestempelde poststukken is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel 
voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk ver-
boden. 
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TBBS 0219 Afdruk in zwart 
VDW 1122 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 15 maart 1977 tot en met zondag 10 april 1977. 
 

 
 

AMSTERDAM     Internationale Postzegeltentoonstelling AMPHILEX 77 
 

Dienstorder No H.158 van 5 april 1977: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing brie-
venbussen, gebruik bijzondere poststempels en nummerstroken met bijzondere opdruk (AM-
PHILEX 77). 
1  Van 26 mei t.e.m. 5 juni a.s. wordt in het RAl-gebouw te Amsterdam de internationale postzegel-

tentoonstelling AMPHILEX 77 gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt op de tentoonstelling een 
tijdelijk postkantoor gevestigd. 
De openstellingtijden van het tijdelijk postkantoor zijn als volgt: 
- op 26 mei van 12.00 -18.00 uur; 
- op 27 mei t.e.m. 4 juni van 10.00 -18.00 uur (ook op de zaterdagen en op de zon en feestdagen); 
- op 5 juni van10.00-16.00uur. 
Aan het desbetreffende geldloket kunnen gedurende de openingstijden alle geldzaken worden af-
gedaan. 

2  Voor aangetekend te verzenden poststukken worden nummerstroken met de bijzondere opdruk 
'Amphilex 77' gebruikt. 

3  In het tijdelijk postkantoor zal elke dag een (verschillend) bijzonder poststempel worden gebruikt, 
t.w.: 
- AMPHILEX 77  AMSTERDAM 26 MEI 1977; 
- AMPHILEX 77  AMSTERDAM 27 MEI 1977; 
- DAG VAN HET POSTSTUK  AMSTERDAM 28 MEI 1977; 
- AMPHILEX 77  AMSTERDAM 29 MEI 1977; 
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- DAG VAN DE LUCHTPOST  AMSTERDAM 30 MEI 1977; 
- JEUGDDAG  AMSTERDAM 31 MEI 1977; 
- UNITED NATIONS DAY  AMSTERDAM 1 JUNI 1977; 
- BRITISH DAY  AMSTERDAM 2 JUNI 1977; 
- AMPHILEX 77  AMSTERDAM 3 JUNI 1977; 
- THEMATISCHE DAG  AMSTERDAM 4 JUNI 1977; 
- AMPHILEX 77  AMSTERDAM 5 JUNI 1977. 

4  Voorts worden op de tentoonstelling 'sets' van elf brievenbussen geplaatst -voorzien van een des-
betreffende aanduiding -waarin geadresseerde en voldoende gefrankeerde poststukken kunnen 
worden gedeponeerd, die met de op de desbetreffende brievenbus aangeduide bijzondere post-
stempel worden gestempeld (en daarna worden verzonden). 
Dagelijks wordt echter de brievenbus van de voorgaande dag(en) gesloten. Dit houdt derhalve in 
dat alleen op de eerste dag (26 mei a.s.) poststukken in de elf brievenbussen kunnen worden ge-
deponeerd voor alle poststempels. 

5  Poststukken kunnen, ter stempeling, worden toegezonden aan: 
De directeur van het postkantoor Amsterdam 
Amphilex-stempeling 
AMSTERDAM 
Uiterste datum van toezending 26 mei 1977. 

De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postze-

gels, die op de adreszijde van de poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in één, als brief gefrankeerde, zending te worden gesloten, gericht aan het hiervoor vermelde 

adres. 
Op ieder van de ingesloten poststukken moet in de linkerbovenhoek -desgewenst met potlood -de 
datum worden vermeld van de poststempel waarmee men dat poststuk gestempeld wenst te zien 
(zie punt 3). 
Aan verzoeken om meer dan één 'soort' bijzondere poststempel op een poststuk aan te brengen 
kan in geen geval worden voldaan. 

6  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden ter bijfrankering. 
Bijvoeging van een retourenvelop/retourverpakking voor terugzending van gestempelde poststuk-
ken is niet geoorloofd; aan dergelijke verzoeken zal overigens ook niet worden voldaan.  
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 
TBBS 0220b AMPHILEX 77  Afdruk in blauw 
TBBS 0220z AMPHILEX 77  Afdruk in zwart 
VDW 1125 

   
 

Gebruiksdatum donderdag 26 mei 1977. 
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TBBS 0221b AMPHILEX 77  Afdruk in blauw 
TBBS 0221z AMPHILEX 77  Afdruk in zwart 
VDW 1126 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 27 mei 1977. 
 
 
TBBS 0222b Dag van het Poststuk Afdruk in blauw 
TBBS 0222z Dag van het Poststuk Afdruk in zwart 
VDW 1131 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 28 mei 1977. 
 
 
 
TBBS 0223 AMPHILEX 77  Afdruk in zwart 
VDW 1132 

  
 

Gebruiksdatum zondag 29 mei 1977. 
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TBBS 0224 Dag van de Luchtpost Afdruk in zwart 
VDW 1133 

  
 

Gebruiksdatum maandag 30 mei 1977. 
 
 
 
TBBS 0225 Ballon postvaart     Afdruk in zwart 
VDW 1134 
 

   
 

Post, die werd meegegeven met de ballonvaart van mevrouw Nini Boesman op 30 mei 1977, werd 
gestempeld met een ballonpoststempel. Het vertrekpunt was het RAI-gebouw in Amsterdam. De lan-
ding geschiedde in het Mastbos bij Breda. 
Gebruiksdatum maandag 30 mei 1977. 
 
 
 
TBBS 0226 Jeugddag  Afdruk in zwart 
VDW 1135 

  
 

Gebruiksdatum dinsdag 31 mei 1977. 
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TBBS 0227 United Nations Day Afdruk in zwart 
VDW 1136 
 

Handstempeling: 
 

  
 

Machinale stempeling: 
 

 
 

Gebruiksdatum woensdag 1 juni 1977. 
 
 
 
TBBS 0228 British Day  Afdruk in zwart 
VDW 1137 

  
 

Gebruiksdatum donderdag 2 juni 1977. 
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TBBS 0229 AMPHILEX 77  Afdruk in zwart 
VDW 1138 
 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 3 juni 1977. 
 
 
 
TBBS 0230 Thematische Dag Afdruk in zwart 
VDW 1139 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 4 juni 1977. 
 
 
 
TBBS 0231 AMPHILEX 77  Afdruk in zwart 
VDW 1140 

  
 

Gebruiksdatum zondag 5 juni 1977. 
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AMSTERDAM Poststerritten Internationale Postzegeltentoonstelling AMPHILEX 77 
 

Dienstorder No H.238 van 10 mei 1977: Sterrit Amphilex 77; gebruik bijzondere poststempels, 
'aankomststempel'. 
1  Ter gelegenheid van de internationale postzegeltentoonstelling AMPHILEX 77 zal op zaterdag 28 

mei a.s. een poststerrit plaatsvinden naar Paleis Soestdijk. Van daaruit gaat men dan in een op-
tocht van postvoertuigen uit het verleden en heden naar de postzegeltentoonstelling in de RAl te 
Amsterdam. 

2  Vanuit een viertal plaatsen worden gewone poststukken vervoerd naar Soestdijk en van daar door-
gevoerd naar Amsterdam, te weten: 
- van Leeuwarden (op het traject Staveren-Muiden per platbodem); 
- van Eindhoven (op het traject vliegveld Gilze Rijen-Hilversum per vliegtuig); 
- van Middelburg (op het traject Middelburg-Amersfoort per trein); 
- van Enschede (op het traject vliegbasis Twenthe-Soestdijk per vliegtuig; deze post wordt in de 

tuin van het Paleis Soestdijk gedropt). 
Op Paleis Soestdijk worden de poststukken -voor verder transport naar Amsterdam -symbolisch 
aan de PTT overgedragen door Z.K.H. de Prins der Nederlanden in diens kwaliteit van Bescherm-
heer van AMPHILEX 77. 

3  Via de vorengenoemde trajecten/vervoermiddelen worden brieven, binnenlandse postbladen, 
drukwerken in omslag, briefkaarten en prentbriefkaarten, tot en met 20 gram, vervoerd. 
Speciale diensten (aantekening, spoedbestelling, luchtpost, e.d.) zijn voor deze stukken niet toege-
staan. 
De te vervoeren poststukken moeten zijn geadresseerd en voldoende zijn gefrankeerd met geldige 
Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht. Voor de 
frankering mogen geen postzegels voor bijzondere vluchten worden gebruikt. 

4  Vóór het vervoer worden deze 'sterrit-poststukken' gestempeld met een bijzonder poststempel, 
namelijk:  

te Leeuwarden : Sterrit Amphilex 77. Leeuwarden 28 mei 1977;  
  (afbeelding in stempel: platbodem) 

te Eindhoven : Sterrit Amphilex 77. Eindhoven 28 mei 1977;  
  (afbeelding in stempel: vliegtuig) 

te Middelburg : Sterrit Amphilex 77. Middelburg 28 mei 1977;  
  (afbeelding in stempel: trein) 

te Enschede : Sterrit Amphilex 77. Enschede 28 mei 1977.  
  (afbeelding in stempel: parachute) 

Bij aankomst te Amsterdam worden de poststukken voorzien van een 'aankomststempel’ en wel de 
bijzondere poststempel 'Dag van het Poststuk. Amsterdam 28 mei 1977' (zie ook dienstorder 
158/1977), en daarna aan de geadresseerden doorgezonden. 

5  Belangstellenden kunnen geadresseerde en voldoende gefrankeerde poststukken -in een als brief 
gefrankeerde envelop/verpakking -ter stempeling/doorzending toezenden aan de directeur van de 
respectievelijke postkantoren te Leeuwarden, Eindhoven, Middelburg en Enschede (zie ook het 
vermelde in punt 3). 
Toezending moet geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: 'Stempeling met poststempel STERRIT AMPHILEX 77' 
De zendingen moeten uiterlijk op 26 mei 1977, vóór de lichting van het nachtpostnet, worden ter 
post bezorgd. 

6  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden- niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd, wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in deze dienstorder, waardoor de afzender de kans loopt dat hij de stukken niet 
meer tijdig vóór de sterrit aan het desbetreffende postkantoor kan (terug-)zenden. 
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Bijvoeging van een retourenvelop/retourverpakking voor terugzending van gestempelde poststuk-
ken is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan is verboden. 

 
TBBS 0232     Sterrit Staveren Muiden  Afdruk in zwart 
VDW 1130 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 28 mei 1977. 
 
TBBS 0233 Sterrit Gilze-Rijen Hilversum Afdruk in zwart 
VDW 1129 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 28 mei 1977. 
 
TBBS 0234 Sterrit Middelburg Amersfoort Afdruk in zwart 
VDW 1128 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 28 mei 1977. 
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TBBS 0235 Sterrit Twenthe Soestdijk Afdruk in zwart 
VDW 1127 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 28 mei 1977. 
 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     '28e congres van de Fédération Internationale des Professions Immobilières' 
 

Dienstorder No H.262 van 24 mei 1977: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het '28e congres van de Fédération Internationale des Professions Immobiliè-

res' (FlABCl) wordt van 6 t.e.m. 10 juni 1977 in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum een 
bijzonder poststempel gebruikt. 

2  De tijdens het congres in genoemd postkantoor geposte correspondentie wordt gestempeld met de 
bijzondere poststempel; daarnaast wordt op de poststukken nog een afdruk van een dagtekening-
stempel van bedoeld postkantoor aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel FIABCI-
congres.  
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de verwerking 
van de poststukken. 

4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd, wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop/retourverpakking voor terugzending van gestempelde poststuk-
ken is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 

TBBS 0236 Afdruk in zwart 
VDW 1141 
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Gebruiksperiode van maandag 6 juni 1977 tot en met vrijdag 10 juni 1977. 
 
AMSTERDAM     65

e
 Filatelistendag 1977 

 

Dienstorder No H.270 van 31 mei 1977: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In verband met de 65e Filatelistendag, op 18 juni 1977, wordt in het Crest Hotel (nabij de RAI) te 

Amsterdam tijdelijk een brievenbus geplaatst. 
2  De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 

geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Amsterdam (niet in het Crest Hotel) ge-
stempeld met een bijzonder poststempel. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 

van het postkantoor Amsterdam. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 'Stempeling met poststempel 65

e
 FILA-

TELISTENDAG'.' 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de verwer-
king van de poststukken. 

4  Als de envelop/verpakking, waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden, niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending ter (bij-)frankering aan de afzender teruggezonden on-
der verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van ge-
stempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 
TBBS 0237 Afdruk in zwart 
VDW 1142 
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 18 juni 1977. 
 



207 

 

AMSTERDAM     11th World Congress of Neurology 1977 
 

Dienstorder No H.383 van 23 augustus 1977: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  In verband met het '11th World Congress of Neurology' zal, van 12 t.e.m. 16 september 1977, de in 

het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum verzonden correspondentie- mits geadresseerd en 
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -worden gestempeld met een bijzon-
der poststempel. Daarnaast wordt op de poststukken nog een afdruk geplaatst van een dagteke-
ningstempel van genoemd postkantoor. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken toezenden aan de directeur van het postkantoor Amster-
dam. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten. Op de envelop/verpakking 

moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel WORLD CONGRESS OF NEU-
ROLOGY. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven, dit laatste veroorzaakt namelijk vertra-
ging bij de verwerking van de poststukken. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending ter (bij-)frankering aan de afzender teruggezonden on-
der verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van ge-
stempelde poststukken. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0238 Afdruk in zwart 
VDW 1144 
 

 
 

Gebruiksperiode van maandag 12 september 1977 tot en met vrijdag 16 september 1977. 
 
AMSTERDAM     Kinderpostzegelactie 1977 
 

Dienstorder No H.500 van 1 november 1977: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzon-
der poststempel. 
1  In het kader van de Kinderpostzegelactie 1977 wordt van 15 t/m 17 november a.s. op De Dam te 

Amsterdam een tijdelijk postkantoor gevestigd, waar uitsluitend Kinderpostzegels 1977 worden 
verkocht. 

2  De in dit tijdelijk postkantoor ter verzending aangenomen correspondentie, mits voldoende gefran-
keerd met geldige Nederlandse postzegels, wordt gestempeld met een bijzonder poststempel; 
daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam 
aangebracht. 
Voor de frankering van de hiervoor bedoelde poststukken behoeven niet uitsluitend Kinderpostze-
gels te worden gebruikt. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postkan-
toor, postbus 99100, 1000 NA Amsterdam. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor 

vermelde adres. 
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Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel KINDER-
POSTZEGELACTIE. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel vertragend bij de verwer-
king van de poststukken. 

4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending ter (bij-)frankering aan de afzender teruggezonden 
onder verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. 
Bijvoeging van een retourenvelop/retourverpakking voor terugzending van gestempelde poststuk-
ken is niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werden o.a. de dagtekeningstempels AMSTERDAM 31 en AMSTERDAM 37 gebruikt. 
 
TBBS 0239 Afdruk in zwart 
VDW 1148 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 15 november 1977 tot en met donderdag 17 november 1977. 
 
AMSTERDAM 3e internationale conferentie voor computertoepassingen, datacommunicatie, 

enz. ('2900 club') 1978 
 

Dienstorder No H.213 van 16 mei 1978: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 3e internationale conferentie voor computertoepassingen, datacommuni-

catie, enz. ('2900 club') wordt op 1 en 2 juni a.s. in het Hilton Hotel te Amsterdam een tijdelijk post-
kantoor gevestigd. 

2  De op genoemde datums in bedoeld tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aan-
getekende en expresse correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met geldi-
ge Nederlandse postzegels -wordt gestempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op 
die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam aangebracht. 

3  Voor aangetekend te verzenden poststukken worden nummerstroken van Amsterdam gebruikt. 
4  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan: 

Directeur van het postdistrict Amsterdam 
Postbus 99100 
1000 NA Amsterdam. 

De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren : 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
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c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor 
vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -
worden vermeld: Stempeling met poststempel INT. CONFERENCE 2900 CLUB. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de verwerking 
van de poststukken. 

5  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 4, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een retourenve-
lop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0240 Afdruk in zwart 
VDW 1154 
 

 
 

Gebruiksdata woensdag 1 juni 1978 en donderdag 2 juni 1978. 
 
 
 
 
 
AMSTERDAM     75 jaar Korfbal (zie tevens Zeist) 1978 
 

Dienstorder No H.221 van 23 mei 1978: Gebruik bijzondere poststempel. 
1  Ter gelegenheid van '75 jaar korfbal' wordt een bijzonder poststempel gebruikt, t.w.: op 2 juni a.s. 

te Amsterdam met 'afbeelding' en de tekst' Amsterdam 2 juni 1978. 75 jaar korfbal'; 
2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan het desbetreffende postkan-

toor (voor het adres zie punt 4).  
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten. Op de envelop/verpakking 

moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -worden vermeld: Stempeling met poststem-
pel 75 JAAR KORFBAL. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel maar vertragend bij de 
verwerking van de correspondentie. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 2, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een retourenve-
lop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan. 

4  Adres: Postdistrict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
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TBBS 0241 Afdruk in zwart 
VDW 1155 
 

 
 

Gebruiksdatum donderdag 2 juni 1978. 
 
AMSTERDAM     International Assembly of Good Templars 1978 
 

Dienstorder No H.253 van 13 juni 1978: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 'International Assembly of Good Templars' wordt van 3 t.e.m. 7 juli 1978 

de in het postkantoor Amsterdam-Congrescentrum verzonden correspondentie -mits geadresseerd 
en voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -gestempeld met een bijzonder 
poststempel. Daarnaast wordt op de poststukken nog een afdruk aangebracht van een dagteke-
ningstempel van genoemd postkantoor (let wel: op 6 juli is dit postkantoor echter niet geopend). 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van postdistrict 
Amsterdam, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor 

vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek- 
worden vermeld: Stempeling met poststempel INTERNATIONAL ASSEMBLY OF GOOD TEM-
PLARS. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de 
verwerking van de poststukken. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 2, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een retourenve-
lop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken. Gebruik van 
dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen poststukken 
als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0242 Afdruk in zwart 
VDW 1160 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 3 juli 1978 tot en met woensdag 5 juli 1978 en vrijdag 7 juli 1978. 
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AMSTERDAM     Wereldkampioenschappen Microkorfbal Jeugd 1978 
 

Dienstorder No H.452 van 24 oktober 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In verband met de 'Wereldkampioenschappen Microkorfbal Jeugd' zal van 6 t.e.m. 11 november 

a.s., in Sporthal Zuid aan het IJsbaanpad te Amsterdam tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Amsterdam (niet in Sporthal Zuid) ge-
stempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van 
een dagtekeningstempel van Amsterdam aangebracht. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postdis-
trict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan vorenge-

noemd adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -
worden vermeld: Stempelen met poststempel W .K. MICROKORFBAL JEUGD. 

Bijsluiten van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de 
verwerking van de correspondentie. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 2, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een retourenve-
lop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van gestempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0243 Afdruk in zwart 
VDW 1170 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 6 november 1978 tot en met zaterdag 11 november 1978. 
 
AMSTERDAM     Kinderpostzegelactie 1978 
 

Dienstorder No H.462 van 31 oktober 1978: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In het kader van de kinderpostzegelactie 1978 '30 x door het kind -voor het kind' wordt van 14 

t.e.m. 16 november a.s. op De Dam te Amsterdam een tijdelijk postkantoor gevestigd, waar uitslui-
tend Kinderpostzegels 1978 worden verkocht. 

2  De in dit tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden correspondentie -mits voldoende gefran-
keerd met geldige Nederlandse postzegels -wordt gestempeld met een bijzonder poststempel; 
daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam 
aangebracht. 
Voor het frankeren van de hiervoor bedoelde poststukken behoeven niet uitsluitend Kinderpostze-
gels te worden gebruikt. 
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3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postdis-
trict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het hiervoor 

vermelde adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -
worden vermeld: Stempeling met poststempel 30 x DOOR HET KIND - VOOR HET KIND. 

Bijsluiten van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt alleen maar vertraging bij 
het verwerken van de poststukken. 

4  Indien de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
naar het vermelde in punt 3, sub c, van deze dienstorder. Bijvoegen van een retourenve-
lop/retourverpakking voor het terugzenden van gestempelde poststukken is niet geoorloofd. 
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor het toezenden van te stempe-
len poststukken als voor het terugzenden ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0244 Afdruk in zwart 
VDW 1171 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 14 november 1978 tot en met donderdag 16 november 1978. 
 
AMSTERDAM     Postduiven Olympiade 1979 
 

Dienstorder No H.45 van 16 januari 1979: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de Postduiven-Olympiade 1979 zal van 26 t.e.m. 28 januari a.s., in de Am-

stelhal van de RAl te Amsterdam tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Amsterdam (niet in de RAl) gestempeld 
met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van een dag-
tekeningstempel van Amsterdam aangebracht. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postdis-
trict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerd envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan vorengenoemd 

adres. Op de envelop/verpakking -moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek worden 
vermeld: Stempelen met poststempel POSTDUIVEN-OLYMPIADE. 

Bijsluiten van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de 
verwerking van de correspondentie. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 2, sub c, van deze dienstorder. 
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Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van ge-
stempelde poststukken. Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toe-
zending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0245 Afdruk in zwart 
VDW 1173 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 26 januari 1979 tot en met zondag 28 januari 1979. 
 
AMSTERDAM     Nationale Postzegeltentoonstelling' Amsterphila' / 67

e
 Filatelistendag 1979 

 

Dienstorder No H.260 van 8 mei 1979: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing brie-
venbussen, gebruik bijzondere poststempels en nummerstroken met bijzondere opdruk voor 
aangetekende stukken. 
1  Van 25 t.e.m. 27 mei 1979 wordt te Amsterdam de Nationale Postzegeltentoonstelling 'Amsterphila' 

gehouden. 
Ter gelegenheid daarvan wordt van 25 t.e.m. 27 mei a.s. in de RAl te Amsterdam een tijdelijk post-
kantoor gevestigd. Dit tijdelijk postkantoor is zowel voor postale als voor geldzaken geopend. 
De openstellingsuren zijn als volgt: 
op 25 mei van 12.00 - 22.00 uur; 
op 26 mei van 09.00 -17.00 uur; 
op 27 mei van 10.00 -17.00 uur. 
In de tentoonstellingsruimte worden tevens tijdelijk twee brievenbussen geplaatst; één voor de Na-
tionale Postzegeltentoonstelling 'Amsterphila' en één voor de '67e Filatelistendag' (op 27 mei a.s.), 
zie ook punt 3. 

2  De in het tijdelijk postkantoor geposte correspondentie voor 'Amsterphila' -uiteraard gefrankeerd 
met geldige Nederlandse postzegels -wordt gestempeld met een bijzonder poststempel; voorts 
wordt op deze poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam aange-
bracht. 
Eenzelfde stempeling wordt toegepast op de poststukken die in de tijdelijke brievenbus ‘Amster-
phila' worden gepost. Deze poststukken moeten uiteraard ook zijn geadresseerd. 

3  In het tijdelijk postkantoor wordt, echter alleen op 27 mei a.s. een afzonderlijk bijzonder poststem-
pel gebruikt in verband met de 67e Filatelistendag. De hiermee gestempelde poststukken krijgen 
geen afzonderlijke afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam. Dit geldt ook voor de gea-
dresseerde poststukken die in de tijdelijke brievenbus voor de '67e Filatelistendag' worden gepost. 

4  De beide poststempels mogen niet gezamenlijk op één poststuk worden aangebracht. 
5  In het tijdelijk postkantoor worden 2 soorten nummerstroken met bijzondere opdruk voor aangete-

kend te verzenden stukken gebruikt, n.l.: 
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- van 25 t.e.m. 27 mei a.s. met de opdruk 'Amsterdam Nationale postzegeltentoonstelling 'Am-
sterphila'; 

- alleen op 27 mei a.s. met de opdruk 'Amsterdam 67e Filatelistendag'. 
Uiteraard kunnen deze beide nummerstroken niet gezamenlijk op één poststuk worden aange-
bracht. 
In dit verband wordt er de aandacht op gevestigd dat het port + recht voor een aangetekende brief 
-binnenlands verkeer van 0-50 gram f 4,25 bedraagt. Bovendien moeten aangetekende brieven 
verzonden worden; dit houdt in dat ze moeten zijn geadresseerd; adressering in potloodschrift is 
voor aangetekende stukken niet toegestaan. 

6  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postdis-
trict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht. Voor de frankering van aangetekende stukken, zie punt 
5; 

c in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan vorenge-
noemd adres. Voor 'Amsterphila' respectievelijk voor de '67e Filatelistendag' afzonderlijke zen-
dingen maken; dit voorkomt -in verband met de drukte -veel ongenoegen. Op de enve-
lop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -worden vermeld: 
- voor de in punt 2 bedoelde stukken: Stempeling met poststempel AMSTERPHILA; 
- voor de in punt 3 bedoelde stukken: Stempeling met poststempel 67e FILATELISTENDAG. 

Met klem wordt verzocht de bijsluiting van een apart verzoek achterwege te laten; dit werkt alleen 
maar vertragend bij de verwerking van de (grote) hoeveelheid te stempelen/te verwerken poststuk-
ken en bezorgt tevens overlast. 

7  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 6, sub c, van deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van ge-
stempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

   
 

Het ontwerp van de stempels werd gemaakt door Pieter Wetselaar. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM 72, AMSTERDAM 77 en AMSTERDAM 99 
gebruikt. 
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TBBS 0246 Stempel ‘AMSTERPHILA’, afdruk in zwart 
VDW 1177 

  
 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 25 mei 1979 tot en met zondag 27 mei 1979 
 
TBBS 0247 Stempel 67

e
 Filatelistendag, afdruk in zwart 

VDW 1178 

   
 

Gebruiksdatum zondag 27 mei 1979. 
 
AMSTERDAM 'Congress of European Dialysis Transplant Association' en de 'Conference of 

European Dialysis Transplant Nurses Association' 1979 
 

Dienstorder No H.310 van 5 juni 1979: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 'Congress of European Dialysis Transplant Association' en de 'Conferen-

ce of European Dialysis Transplant Nurses Association', die gelijktijdig plaatsvinden, wordt het 
postkantoor Amsterdam-Congrescentrum opengesteld van 18 t.e.m. 20 juni 1979. 
De aldaar ter post bezorgde correspondentie wordt gestempeld met een bijzonder poststempel. 
Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam 
aangebracht. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postdis-
trict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
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b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 
poststukken moeten zijn aangebracht; 

c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan vorenge-
noemd adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempelen met post-
stempel EUROPEAN DIALYSIS TRANSPLANT ASSOCIATION. 

Bijsluiten van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de 
verwerking van de correspondentie. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 2, sub c, van deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te sluiten voor terugzending van ge-
stempelde poststukken. Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toe-
zending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 1 gebruikt. 
 
TBBS 0248 Afdruk in zwart 
VDW 1179 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 18 juni 1979 tot en met woensdag 20 juni 1979. 
 
AMSTERDAM     Xlth International Congress of Psychotherapy 1979 
 

Dienstorder No H.407 van 14 augustus 1979: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 'Xlth International Congress of Psychotherapy' wordt het postkantoor Am-

sterdam-Congrescentrum opengesteld van 27 t.e.m. 31 augustus 1979. 
De aldaar ter post bezorgde correspondentie wordt gestempeld met een bijzonder poststempel. 
Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel , van Amsterdam 
aangebracht (Amsterdam-Congrescentrum met volgnummer 2). 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postdis-
trict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM.  
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan vorenge-

noemd adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempelen met post-
stempel CONGRESS OF PSYCHOTHERAPY. 

Bijsluiten van een apart verzoek moet beslist achterwege blijven, dit werkt alleen maar vertragend 
bij de verwerking van de correspondentie. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 2, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een retourenve-
lop/retourverpakking bij te sluiten voor terugzending van gestempelde poststukken. Gebruik van 
dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen poststukken 
als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
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TBBS 0249 Afdruk in zwart 
VDW 1183 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 27 augustus 1979 tot en met vrijdag 31 augustus 1979. 
 
 
 
 
AMSTERDAM     Congres van de 'Confédération Européenne de I' Agriculture' 1979 
 

Dienstorder No H.431 van 28 augustus 1979: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het congres van de 'Confédération Européenne de I' Agriculture' wordt het 

postkantoor Amsterdam-Congrescentrum opengesteld van 10 t.e.m. 14 september 1979. De aldaar 
ter post bezorgde correspondentie wordt gestempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast 
wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam aange-
bracht (Amsterdam-Congrescentrum met volgnummer 2). 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postdis-
trict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan vorenge-

noemd adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempelen met post-
stempel CONFEDERATION EUROPEENNE DE L' AGRICULTURE. 

Bijsluiten van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de 
verwerking van de correspondentie. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 2, sub c, van deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te sluiten voor terugzending .van ge-
stempelde poststukken. Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toe-
zending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AMSTERDAM-CONGRESCENTRUM 2 gebruikt. 
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TBBS 0250 Afdruk in zwart 
VDW 1186 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 10 september 1979 tot en met vrijdag 14 september 1979. 
 
 
 
AMSTERDAM     Dag van de Postzegel 1979 
 

Dienstorder No H.469 van 25 september 1979: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de 
Postzegel 1979'. 
1 Ter gelegenheid van de 'Dag van de Postzegel 1979' wordt op 6 oktober 1979 tijdelijk een brieven-

bus geplaatst te: 
- Amsterdam,  in Hotel Okura, Ferd. Bolstraat 175; 
- Bruinisse,  in ’t Dorps-’uus, Molenstraat; 
- Ermelo,  in 'De Dialoog', Stationsstraat 118; 
- Nijmegen,  in 'De Vereniging', Oranjesingel 1; 
- Reuver,  in 'De Schakel', Pastoor Vranckenlaan 16; 
- Rotterdam,  in het postkantoor Rotterdam-Delftseplein; 
- Veendam,  in 'Veenlust', Promenade 65; 
- Waalwijk,  in 'De Leest', Mr. van Coothstraat. 

2  De in hiervoor bedoelde brievenbussen ter post bezorgde correspondentie -mits geadresseerd en 
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels (zie ook punt 4) -wordt gestempeld 
met een bijzonder poststempel. Evenals vorige jaren zal de stempeling wederom machinaal en op 
een centraal punt geschieden. 

3  In de bijzondere poststempel wordt als voorstelling 'de postdienst in de mond van de Maas' opge-
nomen; het stempelrandschrift luidt: 'Dag van de Postzegel. Amsterdam 6 oktober 1979.' De stem-
pelafdrukken zijn voor alle poststukken hetzelfde, ook al worden die poststukken niet te Amsterdam 
in de desbetreffende tijdelijke brievenbus gepost. Een en ander geschiedt op verzoek van de Ne-
derlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen. 

4  In verband met de machinale stempeling moet de frankering van deze poststukken geschieden aan 
de bovenrand van de adreszijde, binnen een rechthoekig vlak van 6 cm breedte en 4 cm hoogte, 
gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk. Alle postzegels moeten daarom binnen het 
hiervoor genoemde vlak worden aangebracht, anders kunnen ze niet door de machinestempel 
worden bereikt'; handstempeling vindt niet plaats. Enveloppen van (zeer) groot formaat, dikke 
poststukken en pakjes kunnen evenmin machinaal worden gestempeld. Voorts dienen de post-
stukken uiteraard te voldoen aan de voorgeschreven minimum afmetingen van 9 bij 14 cm. 

5  Van de hier bedoelde poststukken kan geen aantekening worden verkregen. 
6  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van de in punt 1 

genoemde postkantoren: voor Bruinisse echter aan de directeur van het postkantoor Zierikzee en 
voor Reuver aan de directeur van het postkantoor Tegelen (voor adressen zie punt 9). 
Deze poststukken worden op één centraal punt en machinaal gestempeld met de in punt 3 bedoel-
de bijzondere poststempel. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken -die moeten voldoen aan de in de punten 2 en 4 ge-
noemde voorwaarden (adressering, frankering binnen bepaalde grenzen, enz.) -dienen in een als 
brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur van het desbe-
treffende kantoor (adressen zie punt 9). Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel DAG VAN DE POSTZEGEL1979. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; aan dergelijke verzoeken kan in ver-
band met de machinale en centrale stempeling niet worden voldaan. 
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Daar alle poststukken dezelfde stempel krijgen kan worden volstaan met toezending aan één van 
de genoemde kantoren. 
Aangezien de machinale stempeling op één centraal punt plaatsvindt en tevens enige tijd vergt be-
hoort er rekening mee te worden gehouden dat het verscheidene dagen kan duren voordat de 
desbetreffende poststukken de geadresseerden bereiken. 

7  Poststukken die niet aan de hiervoor omschreven wijze en plaats van frankering voldoen kunnen 
niet machinaal worden gestempeld. Deze poststukken worden gestempeld met een normale dag-
tekeningstempel van het desbetreffend postkantoor en worden daarna aan de geadresseerden 
toegezonden. Dit geldt zowel voor de poststukken die in de tijdelijke brievenbussen worden gepost 
als voor de poststukken die ter stempeling worden toegezonden. 

8  Bijvoeging van een retourenvelop/verpakking voor terugzending van gestempelde poststukken is 
niet geoorloofd. Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending 
van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

9 Adressen: 
Postdistrict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM 
Postkantoor, Postbus 99100, 4300 NA ZIERIKZEE 
Postkantoor, Postbus 99500, 3850 NA ERMELO 
Postkantoor, Postbus 99110, 6500 NA NIJMEGEN 
Postkantoor, Postbus 99300, 5930 NA TEGELEN 
Postdistrict, Postbus 99100, 3000 NA ROTTERDAM 
Postkantoor, Postbus 99100, 9640 NA VEENDAM 
Postkantoor, Postbus 99410, 5140 NA WAALWIJK. 

 

Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale envelop vervaardigd met 
volgnummer 12. 
 
TBBS 0251 Afdruk in zwart 
VDW 1188 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 6 oktober 1979. 
 
AMSTERDAM     Kinderpostzegelactie Internationaal Jaar van het Kind 1979 
 

Dienstorder No H.537 van 30 oktober 1979: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In het kader van de 'Kinderpostzegelactie Internationaal Jaar van het Kind' wordt van 13 t.e.m. 15 

november 1979 op de Dam te Amsterdam een tijdelijk postkantoor gevestigd. De aldaar aangebo-
den correspondentie wordt gestempeld met een bijzonder poststempel. 
Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Amsterdam 
aangebracht. In het tijdelijk postkantoor worden uitsluitend Kinderpostzegels 1979 verkocht. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het postdis-
trict, Postbus 99100, 1000 NA AMSTERDAM. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, die op de adreszijde van de 

poststukken moeten zijn aangebracht; dit behoeven niet uitsluitend Kinderpostzegels te zijn; 
c  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan vorenge-

noemd adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempelen met post-
stempel KINDERPOSTZEGELACTIE INT. JAAR VAN HET KIND.  



220 

 

Bijsluiten van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de 
verwerking van de correspondentie. 

3  Als de envelop/verpakking -waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden -niet c.q. on-
voldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing naar 
het vermelde in punt 2, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een retourenve-
lop/retourverpakking bij te sluiten voor terugzending van gestempelde poststukken. Gebruik van 
dienstenveloppen is verboden, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de te-
rugzending ervan. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AMSTERDAM 7 en AMSTERDAM 99 gebruikt. 
 
TBBS 0252 Afdruk in zwart 
VDW 1192 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 13 november 1979 tot en met donderdag 15 november 1979. 
 
 


