’s-GRAVENHAGE
Provincie Zuid-Holland
’s-GRAVENHAGE

1

ste

Nederlandsche Philatelistendag 1906

De "Eersten Nederlandsche Philatelistendag" vond plaats in de foyer van het Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen te ’s-Gravenhage. In een verslag in het Nederlandsch Tijdschrift voor
Postzegelkunde van augustus-september 1906 werd aandacht besteed aan het bijzondere
poststempel. Citaat uit het verslag: “Een ander, niet minder groot aantal, was met schrijven bezig,
d.w.z. een speciaal voor dien dag bedrukte, door het Comité uitgegeven enveloppen en kaarten aan
vrienden en bekenden en aan zich zelven te adresseeren Dat ter pIaatse, door de hooge bewilliging
van den Heer Directeur-GeneraaI der Posterijen en Telegrafie, tijdelijk opgerichte postkantoor, dat
reeds vroegtijdig in den morgen werd geïnspecteerd door den Directeur van het Postkantoor te ’s
Gravenhage, den Heer Lidth de Jeude, had een bijzonderen stempel voor dezen "Dag", weIken ik
hieronder, onder dankbrenging aan de Heer Leon de Raay, Amsterdam, die allervriendelijkst ons de
clichés toezond, doe afdrukken.
Allen wilden in het bezit zijn van den stempel, voor velen een "herinnering" aan den “Dag". De Chef,
de Heer K. Schraver, en de verdere beambten hadden het zeer volhandig en poogden met
lofwaardigen ijver aan aller wenschen tegemoet te komen: een ieder scheen haast te hebben. Naar
mij ter oore kwam zijn er niet minder dan 2.806 zegels ter plaatse verkocht tot een bedrag van
ongeveer f. 360. "
TBBS 0445v
VDW 6

Afdruk in violet

Gebruiksdata donderdag 2 augustus 1906 en vrijdag 3 augustus 1906.
’s-GRAVENHAGE Vredesconferentie Groote Grafelijke Zaal 1907
Dienstorder No 245 van 7 juni 1907: Voor den duur van de Vredesconferentie wordt in de "Groote
Grafelijke Zaal" te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor gevestigd, hetwelk voor den
telegraafdienst door middel van eene met den morsetoestel te bedienen geleiding met het
hoofdtelegraafkantoor wordt verbonden en met de verkorting G zal worden aangeduid.
Bij de inschrijving van de op dit bijkantoor aangeboden telegrammen zal door de bijvoeging van de
cijfers 10, voorafgaande aan de nummers der telegrammen volgens het proces-verbaal van
aanneming, Model No 5, worden aangegeven, dat de telegrammen aldaar zijn aangenomen.
Dienstorder No 262 van 13 juni 1907: Het tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor, hetwelk voor den duur
van de Vredesconferentie wordt gevestigd in de "Groote Grafeliike Zaal" te ’s Gravenhage, zal tevens,
door middel van eene met het Rijkstelefoonkantoor aldaar verbonden spreekcel, aan het interlocale
telefoonnet zijn aangesloten.
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Dienstorder No 530 van 25 oktober 1907: Het bijpost- en telegraafkantoor in de Groote Grafelijke
Zaal, bedoeld bij dienstorder 262 van dit jaar, werd op 10 dezer, na afloop van den dienst, gesloten.
TBBS 0446
VDW 7

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 15 juni 1907 tot en met zaterdag 19 oktober 1907.
’s-GRAVENHAGE

2

de

Philatelistendag

De Tweede Filatelistendag werd georganiseerd door de Haagsche Philatelisten Vereeniging, HPhV,
op 2 en 3 augustus 1907. Het door de HPhV gevormde comité gaf de basis voor een op te richten
Bond. Door de besturen van NVPV, Breda, Hollandia en HPhV werd op 26 juni 1908 te ’s-Gravenhage
de “Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars” opgericht.
Een bijzonder poststempel werd niet gebruikt.
’s-GRAVENHAGE

Zionisten-Congres 1907

Dienstorder No 2726s van 8 augustus 1907: Gedurende het van 14 tot 22 Augustus a.s. of langer te
’s-Gravenhage te houden achtste Zionisten-Congres, zal aldaar in het Gebouw voor Kunsten en
Wetenschappen tijdelijk een bijkantoor voor den post-, telegraaf- en telefoondienst worden gevestigd.
TBBS 447
VDW –

Afdruk in violet
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De aangeboden correspondentie werd gestempeld in het postkantoor te ’s-Gravenhage. Het tijdelijke
bijkantoor in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen ontving géén bijzonder
dagtekeningstempel. Gebruiksperiode van woensdag 14 augustus 1907 tot en met 20 augustus 1907.
’s-GRAVENHAGE
TBBS 0448
VDW 14

4

de

Nederlandsche Philatelistendag 1911

Afdruk in zwart

Gebruiksdata woensdag 30 augustus 1911 en donderdag 31 augustus 1911.

’s-GRAVENHAGE

XVIIIe Interparlementaire Conferentie 1913
s

Mededeeling No 3856 van 4 september 1913: Tijdens de XVIIIe Interparlementaire Conferentie,
welke van 3 tot en met 6 september a.s. is gehouden, is in de Rolzaal in het gebouw der Ridderzaal
(te ’s-Gravenhage) een tijdelijk bijpost- en telegraafkantoor gevestigd geweest.
Een bijzonder poststempel werd niet gebruikt. De correspondentie werd gestempeld op het
postkantoor te ’s-Gravenhage.

’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling Sport Toerisme 1913

De Nationale en Internationale Tentoonstelling van Sport en Toerisme 1913 werd te ’s-Gravenhage
gehouden.
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TBBS 0449
VDW 18

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 16 mei 1913 tot en met woensdag 1 oktober 1913.
’s-GRAVENHAGE

Zittingen Internationaal Gerechtshof 1922

Gedurende de zittingen van het Internationaal Gerechtshof in het Vredespaleis te ’s-Gravenhage werd
in februari 1922 voor het eerst het dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE-VREDESPALEIS 1 gebruikt.
Het Vredespaleis werd officieel op 15 februari 1922 geopend. Het stempel werd bij elke zitting in
gebruik genomen door het semi-permanente bijpostkantoor.
VDW 35

Zie verder bij Typenraderstempels ’s-Gravenhage-Vredespaleis.
’s-GRAVENHAGE Conferentie 1922
Mededeeling No 5203S van 14 juni 1922: In de Grafelijke Zalen en in het Vredespaleis te ’s
Gravenhage worden bij gelegenheid van de te houden Conferentie over Russische Zaken, tijdelijke
bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoren gevestigd.
VDW 36

Zie verder bij Typenraderstempels ’s-Gravenhage-Grafelijke Zalen
’s-GRAVENHAGE

Vredescongres I.V.V. 1922

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1927: De heer J. H. van
Peursem, vestigt onze aandacht op een nog niet vermelden stempel, op een tijdelijk kantoor in den
Dierentuin gebezigd van 10-15 December 1922 tijdens een Congres van het I.V.V. Deze stempel -van
het koerseerende typenrader-model- had tot omschrift: VREDESCONGRES I.V.V. DEN HAAG 1922,
in den dwarsbalk den datum b.v. 13. XII. 3N en in het onderste segment het stempelnummer 1.
Dit is voor zoover wij weten de eerste maal dat de residentienaam hier afgekort als den Haag in
poststempels voorkomt.
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TBBS 0450
VDW 38

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zondag 10 december 1922 tot en met vrijdag 15 december 1922.
’s-GRAVENHAGE Internationale Postzegeltentoonstelling 1924
Dienstorder No 542 van 3 september 1924: Internationale Postzegeltentoonstelling. In het gebouw
Pulchri Studio te ’s Gravenhage wordt van 6-17 september a.s. eene Internationale
Postzegeltentoonstelling en op 13 en 14 September een Philatelistendag gehouden.
De stukken, welke gedurende dien tijd worden ter post bezorgd in voormeld gebouw, zullen worden
voorzien van den afdruk van een bijzonderen stempel.
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1924 is het volgende opgenomen:
Te 's-Gravenhage zijn op de groote Internationale Tentoonstelling 3 verschillende stempels in gebruik
geweest. De eerste op 6 September In gebruik genomen, was een caoutchouc stempel met inschrift
“Internationale Postzegeltentoonstelling” en ouderin ’s-Gravenhage. Het was ons opgevallen, dat van
dezen stempel slechts zeer onduidelijke afdrukken te verkrijgen waren en de ringen niet rond waren,
doch hoe langer hoe meer gekarteld werden. 6 September begon de binnenring onderaan reeds
neiging tot kartelen te vertoonen, 7 September is de geheele binnencirkel bijna regelmatig gekarteld
en 8 September de buitencirkel eveneens; daarenboven waren de afdrukken reeds zoo goed als
onleesbaar. De neer K. N, Korteweg is zoo wetwillend geweest ons hieromtrent het volgende mede te
deelen. “Met dit stempel, dat fonkelnieuw was, was geen behoorlijke afdruk te maken, omdat de laag
caoutchouc te hoog was en dientengevolge te slap. Het werd dan ook direct afgekeurd, terwijl om een
andere werd verzocht. Dit arriveerde 12 September". Hierboven (zie afbeelding) vindt men den
nieuwen stempel afgebeeld, die dan behalve op 12 September, Dok op 15-17 daaropvolgende is
gebruikt, want op 13 en 14 September werd gedurende de Philatelistendagen de andere hierboven
staande stempel (zie afbeelding) gebezigd, die zeer duidelijke afdrukken gaf.
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Ook op de aanteeken etiketjes van het tentoonstellingspostkantoortje dient men acht te slaan. De
eerste op 6 September, den openingsdag, gebruikte etiketjes van gewoon model waarvan de groote R
en het nummer in roode inkt gedrukt, waren met caoutchouc typen in violet overdrukt
’S-GRAVENHAGE
I. P. T.
doch hiervan schijnt geen groote voorraad. aanwezig geweest te zijn. Men had waarschijnlijk niet op
zoo'n enormen toeloop gerekend en was genoodzaakt op de gedurende de laatste uren op 6
September aangeboden aangeteekende stukken, met anilinepotlood een "R" en nummer te plaatsen,
no. 284 is het laatst bekende nummer op dien dag. Op aangeteekende stukken van latere dagen
zagen we het gewone etiketje van het Haagsche hoofdpostkantoor, R en No rood, ’s-GRAVENHAGE
waaronder
het code-woord Gv. in zwart; hierover was In violette onversierde letters gestempeld: I. P.T.
Eenige op 14 September in de bus op de tentoonstelling geposte kaarten zijn afgestempeld met den
gewonen type-raderstempel van het Haagsche Hoofdpostkantoor stempel no.1, op 15 September
12V. Hoe dat kan welen we niet, doch in den haak is dit niet.
TBBS 0451v
TBBS 0451z
VDW 43

Afdruk in violet (6 tot en met 12 september 1924, slap rubberen stempel)
Afdruk in zwart (6 tot en met 12 september 1924, slap rubberen stempel)

TBBS 0452v
TBBS 0452z
VDW 43

Afdruk in violet (12 en 15 tot en met 17 september 1924, hard rubberen stempel)
Afdruk in zwart (12 en 15 tot en met 17 september 1924, hard rubberen stempel)
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a. Eerste gebruiksperiode van zaterdag 6 september 1924 tot en met vrijdag 12 september 1924
(slap stempel);
b. Tweede gebruiksperiode op vrijdag 12 september 1924 en van maandag 15 september 1924 tot
en met woensdag 17 september 1924 (hard stempel).
’s-GRAVENHAGE

15

de

Nederlandsche Philatelistendag 1924

De vijftiende Nederlandse Filatelistendag werd gehouden
Postzegeltentoonstelling in Pulchri Studio te ’s-Gravenhage.
TBBS 0453v
TBBS 0453z
VDW 44

tijdens

de

Internationale

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdata zaterdag 13 september 1924 en zondag 14 september 1924.
’s-GRAVENHAGE

Hugo Grotius Herdenking 1925

Door Hugo de Groot werd het boek De Jure Belli ac Pacis (Over het Recht van Oorlog en Vrede)
geschreven in 1625 en uitgegeven in Parijs. De titel van het boek is in het stempel opgenomen. In dit
boek wordt beschreven wanneer een staat of soeverein vorst het recht heeft om een andere staat of
soeverein vorst aan te vallen, en op welke manier dat dient te gebeuren. Het boek is eeuwen als
richtlijn aangehouden voor het oorlogsrecht. Het is oorspronkelijk in het Latijn geschreven, zoals in die
tijd gebruikelijk was. Hugo de Groot noemde zich dan ook wel Hugo Grotius.
TBBS 0454
VDW 47

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 13 juni 1925 tot en met zondag 5 juli 1925.
’s-GRAVENHAGE

Nederlandsch Roode Kruis, Dierentuin 1927

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1927: Tijdens de vergadering
van het Roode Kruis op 17 Juni j.l. in den Dierentuin gehouden, was een tijdelijk hulppostkantoor
geopend, dat stempelde in ruitvorm, zwarte inkt - NEDERLANDSCH -ROODE KRUIS ’sGRAVENHAGE -DIERENTUIN - in het midden een kruis waaromheen 17 VI 1867 1927.
Jammer dat de meeste afdrukken niet bijzonder duidelijk zijn, waaraan de ongewone stempelvorm wel
niet vreemd zal zijn.
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TBBS 0455
VDW 59

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum vrijdag 17 juni 1927.

’s-GRAVENHAGE UPU Conférence Postale, Luchtpostconferentie 1927
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1927: Door de
vriendelijke bemiddeling van den heer A.B. van Beers, directeur van het postkantoor te Amsterdam,
dien wij hierbij hartelijk danken, kunnen wij den stempel vermelden, gebruikt op de Postconferentie,
welke van 1-10 September J.l. gehouden is in het gebouw der Eerste Kamer. Langs de 3 zijden van
een gelijkbeenigen driehoek staat: CONFÉRENCE POSTALE LA HAYE 8 IX-1927 17H, in het midden
om een wereldbol de letters U P U als afkorting van Union Postale Universelle.
TBBS 0456
VDW 63a

Cirkeltje links klein, afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 1 september 1927 tot en met zaterdag 10 september 1927.
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TBBS 0457
VDW 63b

Cirkeltje links even groot als rechts, afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 1 september 1927 tot en met zaterdag 10 september 1927.

’s-GRAVENHAGE

Union des Associations pour la S.d.N. 1928

De afkorting S.d.N. betekent: Société des Nations.
TBBS 0458
VDW 70

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 30 juni 1928 tot en met zaterdag 7 juli 1928.

’s-GRAVENHAGE Conférence de La Haye, 1929
Mededeeling No 8473S van 7 augustus 1929: Tijdens de Conferentie ’s-Gravenhage 1929 is in de
Grafelijke Zalen te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijkantoor voor den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst
gevestigd, hetwelk op 6 Aug. J.l. is geopend. Het wordt aangeduid als ’s-Gravenhage-Grafelijke Zalen.
Tevens is in verband met genoemde Conferentie met ingang van dezelfden datum het bijkantoor
Scheveningen-Kurhaus tijdelijk opengesteld tot 2 uur ’s nachts voor het aanbieden van telegrammen
en het voeren van telefoongesprekken.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1929: Tijdens de
Herstelconferentie, welke 6 Augustus j.l. begon, is op het bijkantoor Binnenhof een speciale stempel in
gebruik van het koerseerende typenrader-model met omschrift CONFERENCE DE LA HAYE 1929,
onderin 5-stralige ster, in den balk de datum, b.v. -7.Vlll.12 en in het onderste segment
stempelnummer 1. In de Grafelijke Zalen zou eveneens een bijkantoor geopend worden, doch dit
schijnt niet doorgegaan te zijn.
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TBBS 0459
VDW 79

Stempel nummer 1, afdruk in zwart

Het stempel werd opgeleverd door De Munt op 3 augustus 1929 en verzonden op 5 augustus 1929
Terugontvangen op 5 september 1929. Het stempel werd overgedragen aan de directeur van het
Postmuseum.
Gebruiksperiode van dinsdag 6 augustus 1929 tot en met zaterdag 31 augustus 1929.
TBBS 0460
VDW 79

Stempel nummer 2, afdruk in zwart

Het stempel werd opgeleverd door De Munt op 3 augustus 1929. Het stempel werd verzonden op 5
augustus 1929 en terugontvangen op 5 september 1929. Het stempel werd overgedragen aan de
directeur van het Postmuseum.
Gebruiksperiode van dinsdag 6 augustus 1929 tot en met zaterdag 31 augustus 1929.
TBBS 0461
VDW 79

Stempel nummer 3, afdruk in zwart

Het stempel werd opgeleverd door De Munt op 3 augustus 1929. Het stempel werd verzonden op 5
augustus 1929 en terugontvangen op 5 september 1929. Het stempel werd overgedragen aan de
directeur van het Postmuseum.
Gebruiksperiode van dinsdag 6 augustus 1929 tot en met zaterdag 31 augustus 1929.
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TBBS 0462
VDW 79

Stempel nummer 4, afdruk in zwart

Het stempel werd opgeleverd door De Munt op 3 augustus 1929. Het stempel werd verzonden op 5
augustus 1929 en terugontvangen op 5 september 1929. Het stempel werd overgedragen aan de
directeur van het Postmuseum.
Gebruiksperiode van dinsdag 6 augustus 1929 tot en met zaterdag 31 augustus 1929.
’s-GRAVENHAGE

20

ste

Nederlandsche Philatelistendag 1929

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1929: Van den
Persdienst van het Staatsbedrijf der P., T. en T. ontvingen wij ter reproductie een afdruk van den
poststempel, aangemaakt ter gelegenheid van den 20en Ned. Philatelistendag, gehouden op 24
Augustus j.l. in Hotel "De Twee Steden" te ’s-Gravenhage. De stempel was daar echter niet aanwezig,
doch op het Hoofdkantoor aan loket nr. 11, waar men dien dag van 12-18 uur ook losse zegels kon
laten afstempelen.
TBBS 0463v
TBBS 0463z
VDW 80

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 24 augustus 1929.
’s-GRAVENHAGE

Conférence de la Haye 1929-1930
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TBBS 0464
VDW 83

Afdruk in zwart

Het stempel werd naar de directeur van het postkantoor ’s-Gravenhage gezonden op 19 december
1929 en terugontvangen op 25 januari 1930. Daarna werd het stempel doorgezonden naar de
directeur van het Postmuseum.
Tevens waren in gebruik vier kortebalk typenraderstempels met de tekst: Conférence de la Haye 1929
(zie 1929 Conférence de La Haye).
Gebruiksperiode van vrijdag 3 januari 1930 tot en met maandag 20 januari 1930.

’s-GRAVENHAGE

Vredes - & Volkenbondtentoonstelling 1930

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van maart 1930: ’s-Gravenhage. De
correspondentie, ter post bezorgd op de tentoonstelling voor Volkenbond en Vrede, in de Grafelijke
Zalen, werd voorzien van een afdruk van een speciaal dagteekeningstempel. In den dubbelring staat
bovenin ’sGRAVENHAGE, onderin VREDES- & VOLKENBONDSTENTOONST. In den verkorten
dwarsbalk de datum, bijv. 14.II.30.17.
TBBS 0465
VDW 85

Afdruk in zwart
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Het stempel werd op 26 april 1930 overgedragen aan het Postmuseum.
Gebruiksperiode van vrijdag 7 februari 1930 tot en met donderdag 6 maart 1930.
’s-GRAVENHAGE Codificatie Conferentie 1930
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1930: Tijdens de CodificatieConferentie te ’s-Gravenhage, aangevangen op 13 Maart j.l., schijnen meerdere oudere stempels
gebezigd te zijn. Heer Benders meldt den stempel ’sGRAVENHAGE-GRAFELIJKE ZALEN van
14.III.30, terwijl de heer Van de Willigen ons d.d. 17.III.1N. den stempel ’sGRAVENHAGEVREDESPALEIS, stempelnummer 1, voorlegt.
VDW 86 en VDW 87

Zie verder bij Typenraderstempels ’s-Gravenhage Grafelijke Zalen.
’s-GRAVENHAGE

e

5 Internationale Congres voor de Luchtvaart 1930
e

Mededeeling No 9730S van 20 augustus 1930: Ter gelegenheid van het 5 Internationale Congres
voor de Luchtvaart, hetwelk van 1 tot en met 6 September a.s. wordt gehouden in de Ridderzaal te ’sGravenhage, zal aldaar een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zijn gevestigd.
TBBS 0466
VDW 93

Afdruk in zwart

Het stempel werd op 16 augustus 1930 naar de directeur van het postkantoor ’s-Gravenhage
gezonden en op 11 september 1930 terugontvangen. Daarna werd het doorgezonden naar de
directeur van het Postmuseum.
Gebruiksperiode van maandag 1 september 1930 tot en met zaterdag 6 september 1930.
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’s-GRAVENHAGE

Indische Tentoonstelling 1932

Mededeeling No 6003S van 1 juni 1932: In het hoofdgebouw van de Indische Tentoonstelling, welke
in het Westbroekpark te ’s-Gravenhage gehouden wordt, is een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd, opengesteld op werkdagen van 10 tot 17 uur.

TBBS 0467
VDW 107

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zondag 15 mei 1932 tot en met zondag 2 oktober 1932.
e

’s-GRAVENHAGE 23 Internationale Tramwegcongres 1932
Mededeeling No 6939S van 22 juni 1932: Tijdens het van 26 Juni t/m 3 Juli 1932 in de Ridderzaal te
e
’s-Gravenhage te houden 23 Internationale Tramwegcongres zal in de vergaderzaal een tijdelijk
bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zijn gevestigd.
TBBS 0468
VDW 108

Afdruk in violet

370

De afdruk in zwart is een proefafdruk.
Gebruiksperiode van zondag 26 juni 1932 tot en met zondag 3 juli 1932.

’s-GRAVENHAGE Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 1932
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1932: Hierbij gaat een afdruk
van den stempel, welke gebruikt werd op 2 en 2 Augustus j.l. op het tijdelijke bijpostkantoor op de
Indische tentoonstelling te ’s-Gravenhage, voor het afstempelen van aldaar aangeboden A.N.V.V.zegels. De afmeting van den stempel is zoodanig gekozen, dat op elk zegel een geheele afdruk kan
worden aangebracht.
De A.N.V.V. postzegels werden uitgegeven op 23 mei 1932. De verkoop werd beëindigd op 15
september 1932.
TBBS 0469
VDW 109

Afdruk in zwart

Gebruiksdata op dinsdag 2 augustus 1932 en woensdag 3 augustus 1932.
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’s-GRAVENHAGE

Nationaal Padvinderskamp “Wassenaar” 1932

Mededeeling No 8492S van 27 juli 1932: Van 2-12 Augustus 1932 wordt op het landgoed
“Oosterbeek” te ’s-Gravenhage het Nationaal Padvinderskamp “Wassenaar” gehouden. In dit kamp
zal van 3-11 Augustus a.s. een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd zijn, ressorteerende onder en in
rechtstreeksche verbinding staande met het hoofdkantoor te ’s-Gravenhage, aan welk kantoor alle
voor het kamp bestemde correspondentie behoort te worden gezonden.
TBBS 0470
VDW 110

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van dinsdag 2 augustus 1932 tot en met vrijdag 12 augustus 1932.
’s-GRAVENHAGE
TBBS 0471
VDW 114

Internationale Tuberculose-Conferentie 1932

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 3 september 1932 tot en met donderdag 8 september 1932.
’s-GRAVENHAGE

Dierentuin Schaefer’s Lilliput Sprookjesstad 1933

SCHÄFERS MÄRCHENSTADT LILIPUT
Een van de allergrootste kijkwerken uit de kermisgeschiedenis was ongetwijfeld het ‘Liliputaner
Circus’. Het was echter niet alleen een circus, maar een complete stad, met huisjes, winkels, een café
en zelfs een raadhuis en postkantoor. Een van de ondernemingen was die van Carl Schäfer. Deze
was in 1933 onder andere te zien op de bekende voorjaarskermis in de Haagse Dierentuin. De
Nederlandse tournee van Schäfer werd destijds verzorgd door het theaterbureau E. Saks uit
Amsterdam. Deze zaak, die reisde onder de naam ‘Schäfers Märchenstadt Liliput’, had een
oppervlakte nodig zo tussen de twee- en drieduizend vierkante meter. Schäfer had maar liefst
vijfentwintig man technisch personeel in dienst en veertig artiesten. Voor de Nederlandse tournee
werd maar liefst honderdentachtig ton bagage meegevoerd, waar uiteraard ook een behoorlijk groot
wagenpark voor nodig was. Ook Schäfer deed in 1933 diverse grote steden aan zoals Den Haag,
Arnhem, Nijmegen en Haarlem. Het seizoen werd afgesloten op het beroemde Oktoberfest te
München. Hier stond Schäfer overigens maar liefst dertig jaar achtereen van 1931 tot en met 1961. De
zaak van Schäfer heeft ook nog in de RAI te Amsterdam gestaan. In 1952 werd de ‘Märchenstadt’ nog
voorzien van een gloednieuw front, ontworpen door decorateur Herbert Sommer en gebouwd door de
firma Mack uit Waldkirch.
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TBBS 0472
VDW 123

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 13 mei 1933 tot en met zondag 28 mei 1933.

’s-GRAVENHAGE

TBBS 0473
VDW 132

e

49 internationale zitting I.O.G.T., de International Organisation of Good
Templars (Internationale Orde van Goede Tempelieren) 1933

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 29 juli 1933 tot en met vrijdag 4 augustus 1933.

’s-GRAVENHAGE

Poppententoonstelling 1934

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad Philatelie van mei 1934: ’s-Gravenhage. Volgens een
mededeeling van den persdienst der P.T.T. zal tijdens de poppententoonstelling, welke van 8 t.m. 22
Mei 1934 te ’s-Gravenhage gehouden wordt, gelegenheid bestaan aldaar correspondentie ter post te
bezorgen. De frankeerzegels van deze poststukken zullen van een afdruk van een bijzonderen
stempel
worden
voorzien.
Het
omschrift
van
dezen
dubbelringstempel
luidt:
POPPENTENTOONSTELLING * ’S-GRAVENHAGE *. In het bovensegment staat Ten / bate van de,
in het ondersegment Tuberculose- / bestrijding; in den dwarsbalk de datum -8 MEI. 1934.
De tentoonstelling vond plaats in de Gotische Zaal aan de Paleisstraat te ’s-Gravenhage. De
tentoonstelling werd geopend door H.K.H. Prinses Juliana.
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TBBS 0474
VDW 143

Afdruk in violet

De afdruk links (3 maart 1934) is een proefafdruk.
Gebruiksperiode van dinsdag 8 mei 1934 tot en met dinsdag 29 mei 1934.
’s-GRAVENHAGE Curaçao-tentoonstelling 1934
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van oktober 1934: Bijzonder
poststempel op de Curaçao-tentoonsteIling. Tijdens de in 0ctober te ’s-Gravenhage te houden
Curaçao-tentoonstelling zal aldaar een brievenbus worden geplaatst, welke door de zorgen van den
postdienst enkele malen per dag zal worden gelicht. De zich in deze bus bevindende correspondentie
zal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
TBBS 00475
VDW 150

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van maandag 1 oktober 1934 tot en met donderdag 25 oktober 1934.

’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling ’Het Costuum onzer Voorouders’ 1936

Van 15 januari tot en met 12 februari 1936 werd een kostuumtentoonstelling gehouden in de
Ridderzaal. Het betroffen kostuums van Nederlandse mode uit de 18e en 19e eeuw. De getoonde
kostuums waren vooral afkomstig uit particulier bezit. Uit antieke kabinetten en zolderkisten kwam een
rijke voorraad aan 'familiestukken' te voorschijn. Daarnaast werd er kleding getoond uit musea, die
ook nu nog interessante modecollecties hebben, zoals Het Rijksmuseum Amsterdam, het Centraal
Museum te Utrecht en Museum Simon van Gijn in Dordrecht De opbrengsten van deze tentoonstelling
waren voor het goede doel.
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TBBS 0476
VDW 161

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van woensdag 15 januari 1936 tot en met zaterdag 15 februari 1936.
’s-GRAVENHAGE Esperantisten-congres 1936
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van mei 1936: De persdienst van het
staatsbedrijf der P., T.en T. meldde 9 April 1936: Bijzonder poststempel. Tijdens het op 11, 12 en 13
April in den Dierentuin te ’s-Gravenhage te houden Esperantisten-congres ter gelegenheid van het 25jarig jubileum der Haagsche afdeeling, zal de aldaar ter post bezorgde correspondentie van een
afdruk van een bijzonder poststempel worden voorzien.
TBBS 0477
VDW 164

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 11 april 1936 tot en met maandag 13 april 1936.
e

’s-GRAVENHAGE 7 Internationaal Koudecongres 1936
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1936: ’s-Gravenhage. Tijdens
het internationaal koudecongres, gehouden van 16 t.m. 19 Juni 1936, was in de Grafelijke zalen van
het Binnenhof een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd.
De aldaar ter post bezorgde correspondentie werd van een afdruk van een bijzonder stempel
voorzien. Wij danken den heer Kirchner vriendelijk voor de toezending. Naast een gedeeltelijke
thermometerschaal, waarop het vriespunt (0 en 32) staat aangegeven, staat rechts in de bovenhelft
van een cirkel VIIe / INTERNATIONAAL KOUDE-CONGRES / IN NEDERLAND, in een smallen
dwarsbalk de datum 16 JUNI 1936 en in de onderhelft * VIIe * / CONGRÈS INTERNATIONAL * DU
FROID / EN HOLLANDE. Violette stempelinkt, plaatsnaam ontbreekt.
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TBBS 0478
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Afdruk in violet

Gebruiksperiode van dinsdag 16 juni 1936 tot en met vrijdag 19 juni 1936.
’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling “Nederlandsch Fabrikaat” 1936

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1936: ’s-Gravenhage.
Een persbericht der P.T.T van 16 October 1936 luidt: De correspondentie, welke ter post bezorgd
wordt in de brievenbus op de tentoonstelling "Nederlandsch Fabrikaat", welke van 22 October t.m. 1
November te ’s-Gravenhage wordt gehouden, zal van een afdruk van een bijzonder poststempel
worden voorzien. Wij danken den heer Kirchner voor de toezending van dien stempel in het bekende
type kamrad en in den dwarsbalk de datum, b.v. 22 Oct. 1936, welk jaartal eveneens in het onderste
segment voorkomt.
TBBS 0479
VDW 175

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van donderdag 22 oktober 1936 tot en met zondag 1 november 1936.
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’s-GRAVENHAGE

Voorjaars-Bloemententoonstelling “De Hofstadbloem” 1937

Dienstorder No 204 van 7 april 1937: Gelegenheidsstempel.
Tijdens de van 8 t/m 18 April 1937 te ’s Gravenhage te houden Voorjaars-Bloemententoonstelling “De
Hofstadbloem”, zal op het terrein een eenvoudige postinrichting zijn gevestigd, hoofdzakelijk voor den
verkoop van postzegels..
De poststukken gedeponeerd in de op de tentoonstelling aanwezige brievenbus zullen met een
bijzondere stempel worden afgestempeld.
TBBS 0480
VDW 185

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van donderdag 8 april 1937 tot en met zondag 18 april 1937.
’s-GRAVENHAGE

Schaefer’s Sprookjesstad “Lilliput” 1937

Dienstorder No 176bis van 23 maart 1937: Afstempeling correspondentie met bijzonderen
stempel.
1. Te Arnhem, Eindhoven en 's Gravenhage zal achtereenvolgens van 27 Maart t/m 5 April, van 9 t/m
15 April en van 1 t/m 17 Mei a.s. de Sprookjesstad “LilIiput" zijn gevestigd.
2. De correspondentie, welke in een aldaar te plaatsen brievenbus ter post wordt bezorgd, zal van
een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
TBBS 0481
VDW 187

Afdruk in violet
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Gebruiksperiode van zaterdag 1 mei 1937 tot en met maandag 17 mei 1937.
’s-GRAVENHAGE Luchtvaarttentoonstelling AVIA 1937
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1937: Ter gelegenheid
van de in het tentoonstellingsgebouw "Houtrust” te ‘s-Gravenhage te houden luchtvaarttentoonstelling
"Avia" zal van 30 Juli t.m. 15 Augustus een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd. De correspondentie
welke in de aldaar te plaatsen brievenbus wordt ter post bezorgd, zal van den afdruk van een
bijzonderen stempel worden, voorzien.
Het genoemde stempel vertoont 2 vliegmachines waarboven LUCHTVAART- / TENTOONSTELLING,
dan den datum, b.v. 31 JUL. 1937, en beneden HOUTRUST / DEN HAAG AVIA.
TBBS 0482
VDW 198

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van vrijdag 30 juli 1937 tot en met zondag 15 augustus 1937.

’s-GRAVENHAGE

Internationaal Katholiek Esperanto Congres 1937

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1937: Ter gelegenheid
van het in de Ridderzaal aan het Binnenhof te 's-Gravenhage te houden Internationaal Katholiek
Esperanto Congres (I.K.U.E.) zal aldaar van 2 t.m. 6 Augustus een tijdelijk bijpostkantoor zijn
gevestigd. De correspondentie, welke in de aldaar te plaatsen brievenbus wordt ter post bezorgd, zal
van den afdruk van! een bijzonderen stempel worden voorzien.
Het stempel heeft als tekst links van een esperanto-ster boven 1937 de 4-regelige tekst XIXa
KONGRESO / de I.K.U.E. / 2 AUGUSTUS / HAGO, 1a. 6a de AUGUSTO.
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TBBS 0483
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Afdruk in violet

De afdruk in zwart is een proefafdruk.

Gebruiksperiode van maandag 2 augustus 1937 tot en met vrijdag 6 augustus 1937.
’s-GRAVENHAGE

Postzegeltentoonstelling Nederland Balticum 1938

Van 12 tot en met 14 februari 1938 werd in Pulchri Studio, ’s-Gravenhage, een
postzegeltentoonstelling gehouden georganiseerd door de Postzegelvereniging Nederland-Balticum.
Het betroffen postzegels en filatelistische stukken van de landen Estland, Letland en Litouwen
(Litauen). De heer J.H. van Peursum stelde voor deze tentoonstelling de catalogus samen.
TBBS 0484
VDW 207

Afdruk in violet

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

Gebruiksperiode van zaterdag 12 februari 1938 tot en met maandag 14 februari 1938.
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’s-GRAVENHAGE

Kinderlentefeest “Beatrix” 1938

Voor het kinderlentefeest "Beatrix", van 16-26 April j.l. op het terrein "Houtrust te ’s-Gravenhage
gehouden, inkt violet : boven den volledigen datum in lintvorm KINDERLENTEFEEST BEATRIX, er
onder, eveneens in lintvorm HOUTRUST ’s-GRAVENHAGE.
TBBS 0485
VDW 209

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 16 april 1938 tot en met dinsdag 26 april 1938.

’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling “De Weg” 1938

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juni 1938: Bij- P.T.T.-kantoor op
de tentoonstelling "De Weg 1938". In het tentoonstellingsgebouw Houtrust te ’s-Gravenhage zal, van
18 Juni tot 3 Juli a.s. gedurende de tentoonstelling"De Weg 1938" een tijdelijk bijpost -telegraaf- en
telefoonkantoor gevestigd zijn, op werkdagen geopend van 10-22 uur, op Zondagen van 10-17 uur.
De aldaar ter post bezorgde correspondentie zal van den afdruk van een bijzonderen stempel worden
voorzien.
TBBS 0486
VDW 212

Afdruk in violet

Afdruk rechtsboven met de losse dagkarakters en de maandaanduiding JULI als ontwerpafdruk
voordat het stempel werd verstrekt.
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Gebruiksperiode van zaterdag 18 juni 1938 tot en met zondag 3 juli 1938.

’s-GRAVENHAGE

Zomerzegels Steunt ons Cultureel en Sociaal Werk 1938

TBBS 0487
VDW –

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

’s-GRAVENHAGE

34

ste

Conferentie van de Interparlementaire Unie 1938

De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. van 17 Augustus 1938: Van 22-27 Augustus
1938 zal in verband met de 34e conferentie van de Interparlementaire Unie in de Ridderzaal te ’sGravenhage een tijdelijk bijpostkantoor zijn gevestigd. De correspondentie welke in een aldaar te
plaatsen brievenbus zal worden ter post bezorgd, zal van een afdruk van een bijzonderen stempel
worden voorzien.
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TBBS 0488
VDW 218

Afdruk in violet

Gebruiksperiode van maandag 22 augustus 1938 tot en met zaterdag 27 augustus 1938.
’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling “’s-Gravenhage 1898” 1938

Kaarttelegram van het hoofdbestuur der P.T.T. van 23 Augustus 1938: Ter gelegenheid van de
tentoonstelling "’s-Gravenhage 1898", welke zal worden gehouden van 26 Augustus-6 September a.s.
in het gebouw Houtrust te 's-Gravenhage, zal aldaar gelegenheid bestaan tot het posten van
correspondentie die zal worden voorzien van den afdruk van een bijzonderen stempel.
TBBS 0489
VDW 220

Afdruk in violet

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

Gebruiksperiode van vrijdag 26 augustus 1938 tot en met dinsdag 6 september 1938.
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’s-GRAVENHAGE

Propagandatentoonstelling Weldadigheidspostzegels 1938

Dienstorder No 704 van 23 november 1938: Gelegenheidsstempel.
1. Op 3, 4 en 5 December as wordt door de Haagsche Philatelistenvereeniging en de Internationale
Vereeniging “Philatelica”, een propagandatentoonstelling voor Weldadigheidspostzegels
(Kinderzegels 1938) gehouden in de tentoonstellingszaal van het Gemeentearchief te
’sGravenhage.
2. De poststukken gedeponeerd in de aldaar aanwezige brievenbus zullen van den afdruk van een
bijzonderen stempel worden voorzien.
TBBS 0490
VDW 224

Afdruk in violet

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

Gebruiksperiode van zaterdag 3 december 1938 tot en met maandag 5 december 1938.
’s-GRAVENHAGE

De Groote TREK 1939

Van 16 tot en met 22 januari 1939 werd een tentoonstelling gehouden met de naam ‘De Groote Trek’.
De tentoonstelling vond plaats in het gebouw van het Algemeen Nederlandsch Verbond aan de Laan
te ’s-Gravenhage. Het stempel was qua uitvoering gelijk aan het stempel dat te Amsterdam is
gebruikt.
TBBS 0491
VDW 227

Afdruk in violet
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Gebruiksperiode van maandag 16 januari 1939 tot en met zondag 22 januari 1939.
’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling “De Hofstadbloem” 1939

Van 30 maart tot en met 10 april 1939 werd op het terrein van Houtrust een tijdelijk bijpostkantoor
gevestigd en een tijdelijke brievenbus geplaatst ten behoeve van de tentoonstelling “De
Hofstadbloem”.
TBBS 0492
VDW 229

Afdruk in violet

Afdruk midden boven met de losse dagkarakters en de maandaanduiding APRIL als ontwerpafdruk
voordat het stempel werd verstrekt.
Gebruiksperiode van donderdag 30 maart 1939 tot en met maandag 10 april 1939.

’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling ‘Het Leger’ 1939

Op de tentoonstelling “Het Leger”, dat van 1 tot en met 16 juli 1939 werd gehouden in het Gebouw
“Houtrust” te ’s-Gravenhage was een tijdelijke postinrichting gevestigd. Hier was gelegenheid tot het
verzenden van gewone en aangetekende stukken. Deze stukken werden voorzien van een afdruk van
een bijzonder stempel.
TBBS 0493
VDW 232

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

Gebruiksperiode van zaterdag 1 juli 1939 tot en met zondag 16 juli 1939.
’s-GRAVENHAGE

30

ste

Nederlandsche Philatelistendag 1939

Op zaterdag 2 september 1939 werd in het restaurant “Den Hout”, Bezuidenhoutsche weg te ’se
Gravenhage de 30 Nederlandsche Philatelistendag gehouden. Er was een tijdelijke postinrichting
gevestigd voor de zegelverkoop en de verzending van gewone en aangetekende stukken (Persbericht
P.T.T. van 21 augustus 1939).
TBBS 0494v
TBBS 0494z
VDW 239

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

De afdruk rechts is een proefafdruk in zwart. Gebruiksdatum zaterdag 2 september 1939.
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