’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling van luchtpostzegels en -brieven 1942

Dienstorder No H.99 van 25 maart 1942: Tentoonstelling van luchtpostzegels en -brieven.
Op 6 April a.s. zal in de gebouwen van de Haagsche Courant te ’s-Gravenhage een tentoonstelling
van luchtpostzegels en -brieven worden gehouden, uitgaande van de Ballon- en Zeppelinpostclub.
Aldaar zal gelegenheid worden gegeven tot het verzenden van gewone en aangeteekende stukken,
welke van een afdruk van een bijzonderen stempel zullen worden voorzien.
Het ontwerp van het stempel werd verzorgd door de heer A. van der Vossen te Overveen.

TBBS 0495
VDW 259

Afdruk in violet

Gebruiksdatum maandag 6 april 1942.
de

’s-GRAVENHAGE 2 Luchtpostcongres Ballon en Zeppelinpostclub 1943
Dienstorder No H.168 van 14 april 1943: Tijdelijke postinrichting.
Ter gelegenheid van het door de Ballon en Zeppelinpostclub te houden congres op 26 April a.s. zal in
een der zalen van Pulchri Studio te ’s-Gravenhage een tijdelijke postinrichting worden gevestigd, waar
zoowel aangeteekende als niet aangeteekende stukken kunnen worden ter post bezorgd. Deze
stukken zullen van een afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien.
Het stempel werd ontworpen door de heer A. van der Vossen te Overveen en opgeleverd op 15 april
1943.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van mei 1943: Van 10-17 uur stond
een onafgebroken rij stempelliefhebbers voor het raam waar, achter een tafel, 2 postambtenaren hun
uiterste best deden den mooien stempel op de gewenschte wijze aan te brengen op de meest uiteen
loopende poststukken. De violette stempel, zonder omranding, vertoont in het midden 2 ouderwetsche
luchtballons, waaronder in een wolk SIC lTUR AD ASTRA en omschrift + ’S-GRAVENHAGE 26 APRIL
1943 + HAAGSCHE BALLONCLUB + BALLON- EN ZEPPELINPOSTCLUB + 1783-1943- TWEEDE
CONGRES -.Er werden 236 aangeteekende stukken verzonden, voorzien van het aanteekenstrookje
's-GRAVENRAGE / 2e Congres / Haagsche Ballonclub.
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TBBS 0496
VDW 267

Afdruk in violet

Gebruiksdatum maandag 26 april 1943.
’s-GRAVENHAGE

Luchtposttentoonstelling B.Z.P.C. 1944

Op maandag 10 april 1944 werd
Luchtposttentoonstelling georganiseerd.

door

de

Ballon

en

Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 44 gebruikt.
TBBS 0497
VDW –

Afdruk in rood (naast de postzegel)

Gebruiksdatum maandag 10 april 1944.
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Zeppelinpostclub

B.Z.P.C.

een

’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling "Ligue Internationale Philatélique et Aérophilatélique”
1944

Dienstorder No 166bis van 24 mei 1944: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de door de vereeniging "Ligue Internationale Philatélique et Aérophilatélique”
te ’s-Gravenhage op 2 en 3 Juni a.s. te houden tentoonstelling in het gebouw Pulchri Studio zal
aldaar een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd.
2. De correspondentie (gewone zoowel als aangeteekende) op dat bijkantoor ter post bezorgd /
aangeboden zal worden voorzien van een afdruk van een bijzonderen stempel.
TBBS 0498v
TBBS 0498z
VDW 275

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdata vrijdag 2 juni 1944 en zaterdag 3 juni 1944.
’s-GRAVENHAGE Tentoonstelling "De Weg van het Woord" 1947
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van januari 1947: De weg van het
woord.
Op 17 Februari werd te ’s-Gravenhage door den Minister van Verkeer, Z.Exc. Ir. H. Vos, de P.T.T.Tentoonstelling "De Weg van het Woord" geopend. Deze interessante expositie geeft een globaal
beeld van het gehele P.T.T.-bedrijf in historische ontwikkeling. Van zuiver philatelistisch belang waren
o.a. originele drukplaten van postzegels in verschillende drukprocedé's en de grote sorteermachine.
Daarnaast werd op zeer duidelijke wijze een indruk gegeven van de talrijke werkzaamheden aan het
P.T.T.-bedrijf verbonden. Een gevoel van bewondering krijgt de bezoeker vooral, wanneer hij ziet hoe
de chaotische vernieling, welke de vijand bij telefoon en telegraaf achterliet, in minimale tijd vrijwel
geheel is hersteld. Dan zien wij, tot welke enorme prestaties ons land sinds 1945 in staat bleek! Zoals
te verwachten was, werd op de tentoonstelling veelvuldig gebruik gemaakt van beeldstatistieken; voor
vele bezoekers vormden de originele toestellen van telegraaf- en telefoondienst een bijzondere
attractie. Wij spreken de hoop uit, dat de tentoonstelling ook in de andere plaatsen zal worden
gegeven. De grote belangstelling van het publiek rechtvaardigt zeker een grote voortzetting van deze
geslaagde propaganda voor het grootste Nederlandse staatsbedrijf. De tentoonstelling, op 14 Maart
reeds bezocht door 140.000 personen, blijft geopend tot 22 Maart.
Tevens werd machinestempel ’s-GRAVENHAGE met speciale vlag gebruikt.
TBBS 0499
VDW 290

Afdruk in violet (naast de postzegel of op de postzegel)
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Gebruiksperiode van maandag 17 februari 1947 tot en met zaterdag 22 maart 1947.
’s-GRAVENHAGE

Aippi La Haye 1947 (Association Internationale pour la Protection de la
Propriété Intellectuelle)
Dienstorder No H.273 van 13 mei 1947: Vestiging tijdelijk bijkantoor.
1. Ter gelegenheid van het door de Nederlandse Groep van het A.I.P.P.I. (Association Internationale
de la Protection de la Propriété Industrielle) te houden congres zal van 27 t/m 31 Mei a.s. in het
Kurhaus te Scheveningen een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd.
2. Op dit bijkantoor kunnen zowel aangetekende als niet-aangetekende stukken ter post worden
bezorgd.
3. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.
De AIPPI stelt zich het bevorderen van de nationale en internationale bescherming van intellectuele
eigendom ten doel. Ten onrechte is zowel in de dienstorder als het persbericht de term ‘propriete
industrielle’ gebruikt in plaats van ‘propriete intellectuelle’.

Tevens werd dagtekeningstempel SCHEVENINGEN KURHAUS 2 gebruikt.
TBBS 0500
VDW 295

Afdruk in violet
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Gebruiksperiode van dinsdag 27 mei 1947 tot en met zaterdag 31 mei 1947.
’s-GRAVENHAGE

Internationale Hof van Justitie 1948

Dienstorder No H.131 van 18 februari 1948: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van enige openbare zittingen van het Internationale Hof van Justitie te
’sGravenhage van 24 Februari a.s. af tot een nader vast te stellen datum een tijdelijk bijkantoor
gevestigd, waar zowel aangetekende als niet-aangetekende stukken ter post kunnen worden
bezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Publicatie in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van maart 1948:

Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 29 gebruikt.
TBBS 0501bz Afdruk in blauwzwart
TBBS 0501r
Afdruk in rood
TBBS 0501v Afdruk in violet
VDW 305

Gebruiksperiode van dinsdag 24 februari 1948 tot en met woensdag 31 maart 1948.
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’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling “Schoolstad” 1948

Dienstorder No. H.182 van 10 maart 1948: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de van 27 Maart-22 April a.s. in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage te
houden tentoonstelling "Schoolstad" wordt aldaar gedurende genoemd tijdvak een tijdelijk
bijkantoor gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken ter post kunnen worden
bezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.

Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 15 gebruikt. De afdrukken van dit stempel zijn
vrijwel allemaal zeer slecht.
TBBS 0502b
TBBS 0502v
VDW 306

Afdruk in blauw
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van zaterdag 27 maart 1948 tot en met donderdag 22 april 1948.
’s-GRAVENHAGE Legertentoonstelling 1948
Dienstorder No H.476 van 7 juli 1948: Gelegenheidsstempel.
1. Door de Legervoorlichtingsdienst, Alexanderplein 9 te ’s-Gravenhage, zal in de navolgende
plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken van dit jaar een Legertentoonstelling
worden gehouden:
te 's-Gravenhage
10-7 t/m 24-7
te Rotterdam
31- 7 t/m 14-8
te Groningen
21-8 t/m 28-8
te Enschede
4-9 t/m 11-9
te Eindhoven
18-9 t/m 25-9
2. De correspondentie, welke in de op deze tentoonstellingen aanwezige brievenbussen zal worden
ter post bezorgd, zal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Zie tevens Amsterdam.
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Tevens werden o.a. dagtekeningstempels ’sGRAVENHAGE 10, 21, 30 en 39 gebruikt. De
correspondentie die op maandag 26 juli 1948 werd aangetroffen, werd gestempeld met de datum van
die dag.
TBBS 0503bz Afdruk in blauwzwart
TBBS 0503v Afdruk in violet
VDW 320

Gebruiksperiode van zaterdag 10 juli 1948 tot en met zaterdag 24 juli 1948.

’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling “De Nederlandse Vrouw” 1948

Dienstorder No H.539 van 4 augustus 1948: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de van 18 Augustus t/m 30 September a.s. in de Houtrusthallen te ’sGravenhage te houden tentoonstelling "De Nederlandse Vrouw 1898-1948" zal aldaar een tijdelijk
bijkantoor worden gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken ter post kunnen
worden bezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.

Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 29 gebruikt.
TBBS 0504b
TBBS 0504v
TBBS 0504z
VDW 327

Afdruk in blauw
Afdruk in violet
Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van woensdag 18 augustus 1948 tot en met donderdag 30 september 1948.
’s-GRAVENHAGE

V.A.R.A. Zomerfeest 1949

Dienstorder No H.361bis van 8 juni 1949: Gelegenheidsstempel.
1. Op 19 Juni a.s. zal te ’s-Gravenhage in het Westbroekpark het V.A.R.A.-Zomerfeest worden
gehouden.
2. De correspondentie, welke in de aldaar aanwezige brievenbus zal worden ter postbezorgd, zal van
een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
TBBS 0505
VDW 344

Afdruk blauwzwart

Gebruiksdatum zondag 19 juni 1949.
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’s-GRAVENHAGE

Poppententoonstelling 1949

Dienstorder No H.350 van 1 juni 1949: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de van 29 Juni t/m 12 Juli 1949 in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage te
houden Poppententoonstelling zal aldaar een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, waar zowel
gewone als aangetekende stukken ter verzending kunnen worden aangeboden.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Dienstorder No H.424 van 6 juli 1949: Gelegenheidsstempel.
Poppententoonstelling 's-Gravenhage.
1. De in do. 350/1949 bedoelde tentoonstelling zal een week langer worden gehouden en derhalve
t/m 19 Juli 1949 duren.
2. Gedurende het tijdvak 13 t/m 19 Juli 1949 zullen de gewone en aangetekende stukken, welke op
het tijdelijke bijpostkantoor ter verzending worden aangeboden, eveneens van een afdruk van een
bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd een afdruk van het dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 29 aangebracht.
TBBS 0506bz Afdruk in blauwzwart
TBBS 0506v Afdruk in violet
VDW 345

Gebruiksperiode van woensdag 29 juni 1949 tot en met dinsdag 12 juli 1949.
TBBS 0507bz Afdruk in blauwzwart
TBBS 0507v Afdruk in violet
VDW 345C
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Gebruiksperiode van woensdag 13 juli 1949 tot en met dinsdag 19 juli 1949.
’s-GRAVENHAGE

Ronde Tafel Conferentie 1949

Dienstorder No H.514 van 17 augustus 1949: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de van 15 Augustus 1949 tot nader order in de Grafelijke Zalen aan het
Binnenhof te ’s-Gravenhage te houden Ronde Tafel Conferentie zal aldaar een tijdelijk bijkantoor
worden gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende stukken kunnen worden ter postbezorgd.
2. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.

Tevens werd een afdruk van het dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE GRAFELIJKE ZALEN 1
aangebracht.
TBBS 0508bz Afdruk in blauwzwart
TBBS 0508v Afdruk in violet
TBBS 0508z Afdruk in zwart
VDW 346
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Gebruiksperiode van maandag 15 augustus 1949 tot en met zaterdag 12 november 1949.
’s-GRAVENHAGE I.A.T.A. Conferentie 1949
Dienstorder No H.556 van 7 september 1949: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de van 12 t/m 17 September 1949 in het Vredespaleis te ’s-Gravenhage te
houden I.A.T.A.-conferentie zal aldaar een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd.
2. De op genoemd bijkantoor ter postbezorgde correspondentie zal van een afdruk van een bijzonder
stempel worden voorzien.
De afkorting I.A.T.A. betekent: International Air Transport Association.
Tevens werd een afdruk van het dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE-VREDESPALEIS 1
aangebracht.
TBBS 0509bz Afdruk in blauwzwart
TBBS 0509v Afdruk in violet
VDW 353
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Gebruiksperiode van maandag 12 september 1949 tot en met zaterdag 17 september 1949.

’s-GRAVENHAGE Internationale Conferentie ter bestrijding van Valsemunterij 1950
Dienstorder No H.400 van 31 mei 1950: Gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de derde Internationale Conferentie ter bestrijding van valsmunterij en de daarop
aansluitende 19e vergadering van de "Commission Internationale de Police Criminelle", welke van 14
tot en met 22 Juni a.s. in het Vredespaleis te ’s-Gravenhage zal worden gehouden, zullen alle
stukken, gedurende genoemd tijdvak gepost op het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor
Vredespaleis, van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.
Tevens werd een afdruk van het dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE-VREDESPALEIS 1
aangebracht.
TBBS 0510
VDW 368

Afdruk in blauwzwart

De afdruk van het stempel midden is een proefafdruk.

Gebruiksperiode van woensdag 14 juni 1950 tot en met donderdag 22 juni 1950.
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’s-GRAVENHAGE

Luchtpost Tentoonstelling 1951

Dienstorder No H.139 van 28 februari 1951: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de Luchtpost Tentoonstelling van 4 t/m 11 Maart a.s. zal in het Museum van
Onderwijs te ’s-Gravenhage op 10 Maart a.s. een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd.
2. Op dit tijdelijk bijkantoor, waar gelegenheid zal worden gegeven tot het aanbieden van gewone en
aangetekende stukken, zal de ter post bezorgde correspondentie van een afdruk van een bijzonder
stempel worden voorzien.
Tevens werden de dagtekeningstempels ’sGRAVENHAGE 21 en 32 gebruikt.
TBBS 0511v Afdruk in violet
TBBS 0511z Afdruk in zwart
VDW 384

Opgemerkt werd in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 1951: De stukken werden
voorzien van het hierboven afgebeelde stempel (in zwarte inkt), terwijl bovendien een oud-model
datumstempel (met lange balk) ’s-Gravenhage 32 in blauwe inkt ter datering op elk stuk werd
afgedrukt. Dit laatste niettegestaande het kantoortje slechts 1 dag functioneerde en het speciale
stempel ook de datum, zij het enigszins verborgen, bevat.
Afdrukken van het kortebalkstempel ’sGravenhage 21 komen echter ook voor.
Gebruiksdatum zaterdag 10 maart 1951.
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’s-GRAVENHAGE

Derde Wereld Petroleum Congres 1951

Dienstorder No H.348 van 16 mei 1951: Gelegenheidsstempel.
1. Van 28 Mei-6 Juni a.s. zal te Scheveningen het Derde Wereld Petroleum Congres worden
gehouden, ter gelegenheid waarvan reeds van 25 Mei af een bijzondere stempel in gebruik zal
worden genomen.
2. Alle correspondentie, welke van 25 Mei-6 Juni a.s. in de brievenbus, die in de wachtkamer van het
bijkantoor Scheveningen-Kurhaus aanwezig is, wordt ter postbezorgd, zal van een afdruk van dit
bijzondere stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel SCHEVENINGEN KURHAUS 2 en 4 gebruikt.
TBBS 0512
VDW 391

Afdruk in blauwzwart (naast de postzegel)

Gebruiksperiode van vrijdag 25 mei 1951 tot en met woensdag 6 juni 1951.
’s-GRAVENHAGE

Nationale Postzegeltentoonstelling, 39

ste

Philatelistendag 1951

Dienstorder No H.574 van 8 augustus 1951: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de Nationale postzegeltentoonstelling, van 24 t/m 26 Augustus a.s.
georganiseerd door de Internationale Vereeniging "Philatelica", en van het jaarlijkse Congres van
de Nederl. Ver. van Postzegelverzamelaars zal in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage op 24 en 25
Augustus a.s. een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, waar zowel gewone als aangetekende
stukken kunnen worden ter postbezorgd.
2. De op 24 Augustus a.s. ter post bezorgde correspondentie zal worden voorzien van een afdruk van
de bijzondere tentoonstellingstempel, de correspondentie, ter postbezorgd op 25 Augustus, van
een afdruk van de bijzondere philatelistendag-stempel.
3. Opgemerkt wordt, dat ook de correspondentie, welke op Maandagmorgen 27 Augustus a.s. in de
brievenbus van het tijdelijk bijkantoor wordt aangetroffen, nog zal worden voorzien van een afdruk
van de bijzondere tentoonstellingstempel.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 32 gebruikt.
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TBBS 0513
VDW 395

Stempel nationale Postzegeltentoonstelling; afdruk in blauwzwart

Naast de afdruk van het stempel werd een afdruk van het dagtekeningstempel ’s-Gravenhage 32
aangebracht.
Gebruiksdata vrijdag 24 augustus 1951 en zaterdag 25 augustus 1951.
TBBS 0514
VDW 396

ste

Stempel “39

Philatelistendag”; afdruk in blauwzwart

Gebruiksdag zaterdag 25 augustus 1951.

’s-GRAVENHAGE

Opening “Madurodam” 1952

Dienstorder No H.501 van 25 juni 1952: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de opening van de miniatuurstad "Madurodam" te ’s-Gravenhage zal op het
terrein van "Madurodam" van 2 tot en met 15 Juli a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. In de vorengenoemde tijdelijke postinrichting, waar o.a. gelegenheid zal worden gegeven tot het
aanbieden van gewone en aangetekende stukken, zal de daar ter post bezorgde correspondentie
van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 32 gebruikt.
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TBBS 0515b
TBBS 0515z
VDW 415

Afdruk in blauwzwart
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 2 juli 1952 tot en met dinsdag 15 juli 1952.
’s-GRAVENHAGE 100 Jaar Nederlandse Rijkstelegraafdienst 1952
Dienstorder No H.540 van 9 juli 1952: Gelegenheidsstempel.
In het tijdelijke bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor, dat ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van de Nederlandse Rijkstelegraafdienst van 18 Juli t/m 28 September a.s. in het Postmuseum,
Zeestraat 82 te ’s-Gravenhage, wordt gevestigd (zie do 524/1952), zullen de aldaar ter verzending
aangeboden gewone en aangetekende stukken van een afdruk van een bijzondere stempel worden
voorzien.
Persbericht 4548/131 van 14 juli 1952: Bijzondere stempels
Het Nederlandse Postmuseum zal bij zijn heropening op 18 Juli a.s. een eigen dagtekeningstempel in
gebruik nemen. Dit stempel, dat als randtekst “’s-GRAVENHAGE - NEDERLANDS POSTMUSEUM”
heeft, zal voor de stempeling van alle correspondentie, die in de in het museum geplaatste brievenbus
gepost wordt, worden gebruikt.
Aangezien het museum eerst 19 Juli voor het publiek zal zijn geopend, wordt aan belangstellenden de
e
gelegenheid geboden om in het bezit te komen van de 1 dag-afstempeling op 18 Juli.
Daartoe kunnen zij hun correspondentie, waarop zij dit stempel wensen te zien aangebracht, vóór of
op 18 Juli a.s. – voldoende gefrankeerd – in een gesloten couvert zenden aan het Nederlands
Postmuseum, Zeestraat 82 den Haag, dan wel deze posten in de brievenbus van dit gebouw. De
stukken zullen dan worden voorzien van een afdruk van het nieuwe stempel en worden
teruggezonden aan het op de stukken vermelde adres.
Bovendien zullen zij een afdruk krijgen van het bijzondere stempel, dat gedurende de tentoonstelling
“Eeuwfeest Rijkstelegraaf’, die van 18 Juli t/m 28 September in het Ned. Postmuseum wordt
gehouden, in het aldaar gevestigde tijdelijke bijkantoor der PTT gebruikt zal worden voor afstempeling
van gewone en aangetekende stukken.
In afwijking van de tot dusverre gevolgde regel zullen met dit laatstgenoemde stempel de
frankeerzegels ongeldig worden gemaakt, terwijl het stempel van het Postmuseum, het
dagtekeningstempel dus, daarnaast zal worden geplaatst.
Dienstorder No H.742 van 17 september 1952: Tentoonstelling "Eeuwfeest Rijkstelegraaf".
Ten vervolge op do 524/1952 wordt medegedeeld, dat bovengenoemde tentoonstelling opengesteld
zal blijven t/m 5 October 1952.
Dienstorder No H.760 van 24 september 1952: Tentoonstelling "Eeuwfeest Rijkstelegraaf".
Ten vervolge op do. 742/1952 wordt medegedeeld, dat bovengenoemde tentoonstelling opnieuw is
verlengd en opengesteld zal blijven tot en met 12 October 1952.
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Tevens werd een afdruk van
POSTUMSEUM 1 aangebracht.

het

dagtekeningstempel

’sGRAVENHAGE-NEDERLANDS

Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE-NEDERLANDS POSTMUSEUM 1 gebruikt.
TBBS 0516
VDW 417

Afdruk in blauwzwart

Gebruiksperiode van vrijdag 18 juli 1952 tot en met zondag 12 oktober 1952.

’s-GRAVENHAGE Europees Forum der Politieke Jongeren 1952
Dienstorder No H.826bis van 22 oktober 1952: Gelegenheidsstempel.
In het tijdelijke bijpost- telegraaf- en telefoonkantoor, dat ter gelegenheid van het van 27 t/m 31
October a.s. te houden congres "Europees Forum der Politieke Jongeren" in de Ridderzaal te ’sGravenhage wordt gevestigd zullen de ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken
van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE GRAFELIJKE ZALEN 1 gebruikt.
Afdrukken zijn bekend met de datum maandag 3 november 1952.
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TBBS 0517
VDW 423

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 27 oktober 1952 tot en met vrijdag 31 oktober 1952.
’s-GRAVENHAGE Nationale Zuiveltentoonstelling 1953
Dienstorder No H.466 van 10 juni 1953. Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van de Nationale Zuiveltentoonstelling, welke van 20 t/m 30 Juni a.s. te ’sGravenhage wordt gehouden, wordt in de Houtrusthallen aldaar een tijdelijk bijpostkantoor
gevestigd.
2. De in het genoemde tijdelijke bijkantoor ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken zullen
van een of meer afdrukken van een bijzondere stempel worden voorzien.
Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1953: Van de beide nog
onder "Laatste Nieuws" in het vorige nummer vermelde Melk-Congres- en tentoonstellingsstempels
kunnen wij thans de afbeelding geven. Beide werden in blauwzwarte inkt op de zegels afgedrukt, het
Congres-stempel op alle post, die van 22-26 Juni in het bijkantoor Scheveningen-Kurhaus, en in de
brievenbussen der hotels waar het congres gehouden werd, gepost werd. Datering geschiedde met
het dagtekeningstempel Scheveningen-Kurhaus, aantekening met de gewone aantekenstrookjes van
dat kantoor. Op de tentoonstelling "De Melkweg" gebruikte men ter datering een stempel ’sGravenhage 32 en aantekenstrookjes ’s-Gravenhage / Nationale Zuiveltentoonstelling.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 32 gebruikt.
TBBS 0518
VDW 433

Afdruk in blauwzwart
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Gebruiksperiode van zaterdag 20 juni 1953 tot en met dinsdag 30 juni 1953.

’s-GRAVENHAGE XIIIde Internationaal Zuivelcongres 1953
Dienstorder No H.466 van 10 juni 1953: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van het van 20 t/m 30 Juni a.s. te Scheveningen te houden XIIIde Internationaal
Zuivelcongres zal in het bijkantoor met beperkte dienstuitvoering Scheveningen-Kurhaus een
bijzondere stempel worden gebruikt.
2. De in genoemd tijdvak aldaar ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken zullen van een
of meer afdrukken van deze stempel worden voorzien.
Persbericht Staatsbedrijf der PTT verzonden op 11 juni 1953 Nr. 3664/86
Gelegenheidsstempels
e
Ter gelegenheid van het van 20 tot 27 Juni a.s. te Scheveningen te houden 13 Internationale
Zuivelcongres, zal in het bijpostkantoor te Scheveningen Kurhaus een bijzondere stempel worden
gebruikt. De in dit tijdvak aldaar ter post bezorgde gewone- en aangetekende stukken zullen van één
of meer afdrukken van deze stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel SCHEVENINGEN KURHAUS 2 gebruikt.
TBBS 0519
VDW 434

Afdruk in blauwzwart

Gebruiksperiode van zaterdag 20 juni 1953 tot en met zaterdag 27 juni 1953.
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’s-GRAVENHAGE

Nationale Zuiveltentoonstelling 1953

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1953:
GelegenheidsstempeIs.
Tengevolge van de verlenging der tentoonstelling "De Melkweg" kwam gedurende de laatste dagen
nog een nieuw stempel in gebruik in hetzelfde type als reeds afgebeeld in het vorige nummer, doch
thans met data 20/6-7/7 '53.
TBBS 0520b
TBBS 0520z
VDW 435

Afdruk in blauw
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 27 juni 1953 tot en met dinsdag 7 juli 1953.
’s-GRAVENHAGE Congres World Medical Association 1953
Dienstorder No H.656bis van 19 augustus 1953: Gelegenheidsstempels.
1. Ter gelegenheid van het Congres 1953 van de World Medical Association, dat van 1 t/m 7
September a.s. te 's-Gravenhage wordt gehouden, zal in de Ridderzaal (Rolzaal) van 31 Augustus
t/m 7 September a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd.
2. De ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken in zullen van één of meer afdrukken van
een bijzondere stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE GRAFELIJKE ZALEN 1 gebruikt.
TBBS 0521b
TBBS 0521z
VDW 439

Afdruk in blauwzwart
Afdruk in violet

Gebruiksperiode van dinsdag 1 september 1953 tot en met maandag 7 september 1953.
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’s-GRAVENHAGE

Congres de La Haye du Mouvement Européen 1953

Dienstorder No H.762 van 30 september 1953: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van het 2me Congres de La Haye du Mouvement Européen, dat van 8 t/m 10
October a.s. te ’s-Gravenhage wordt gehouden, zal in de Ridderzaal aldaar een tijdelijk bijpost-,
telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken zullen van een of
meer afdrukken van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE GRAFELIJKE ZALEN 1 gebruikt.
TBBS 0522
Afdruk in blauwzwart
VDW 444

Gebruiksperiode van donderdag 8 oktober 1953 tot en met zaterdag 10 oktober 1953.
’s-GRAVENHAGE Bijeenkomst van de "World Veterans Federation" 1953
Dienstorder No H.851 van 28 oktober 1953: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de 4e bijeenkomst van de "World Veterans Federation", welke van 12 t/m 19
November a.s. te ’s-Gravenhage wordt gehouden, zal in de Ridderzaal aldaar een tijdelijk bijpost-,
telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone en aangetekende stukken zullen van een of
meer afdrukken van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE GRAFELIJKE ZALEN 1 gebruikt.
TBBS 0523
VDW 445

Afdruk in blauwzwart

Gebruiksperiode van donderdag 12 november 1953 tot en met donderdag 19 november 1953.
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’s-GRAVENHAGE

Gemeenschappelijke Europese Conferentie 1953

Dienstorder No H.947 van 2 december 1953: Tijdelijk bijkantoor.
1. Ter gelegenheid van de Gemeenschappelijke Europese Conferentie was van 26 t/m 28 November
j.l. in de Ridderzaal te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor
opengesteld.
2. De door dit bijkantoor verzonden gewone en aangetekende stukken werden voorzien van een
afdruk van een bijzondere stempel.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE GRAFELIJKE ZALEN 1 gebruikt.
TBBS 0524
VDW 446

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 26 november 1953 tot en met zaterdag 28 november 1953.
’s-GRAVENHAGE

Internationaal Congres Bescherming Kunstschatten 1954

Dienstorder No H.285 van 13 april 1954: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van het Internationaal Congres betreffende de bescherming van kunstschatten in
oorlogstijd zal gedurende het tijdvak 21 April t/m 12 Mei a.s. in het bijkantoor ’s-GravenhageVredespaleis een bijzonder stempel in gebruik worden genomen.
2. De gedurende genoemd tijdvak in dit bijkantoor ter post bezorgde gewone en aangetekende
stukken zullen van een afdruk van deze bijzondere stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE-VREDESPALEIS 1 gebruikt.
TBBS 0525
VDW 450

Afdruk blauwzwart

Gebruiksperiode van woensdag 21 april 1954 tot en met woensdag 12 mei 1954.
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’s-GRAVENHAGE

Internationaal Congres Bescherming Kunstschatten 1954

Persbericht Nr 2119/63 van 12 mei 1954: Speciaal stempel Vredespaleis
1. Het internationaal Congres betreffende de bescherming van kunstschatten in oorlogstijd, dat in het
Vredespaleis te ’s-Gravenhage wordt gehouden, wordt t/m 15 Mei a.s. verlengd.
2. In verband hiermede zal een nieuw bijzonder stempel in gebruik worden genomen, waarop als
tijdvak 21 April t/m 15 Mei is vermeld.
TBBS 0526
VDW 451

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van donderdag 13 mei 1954 tot en met zaterdag 15 mei 1954.
’s-GRAVENHAGE 150 jaar Bijbelgenootschapswerk 1954
Dienstorder No H.423 van 9 juni 1954: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de herdenking van het 150-jarig bestaan van het Bijbelgenootschapswerk in
de wereld op 16 Juni 1954 zal in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpostkantoor
worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk bijkantoor ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken zullen
van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 32 gebruikt.
TBBS 0527bz Afdruk in blauwzwart
TBBS 0527v Afdruk in violet
VDW 453

Gebruiksdatum woensdag 16 juni 1954.
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’s-GRAVENHAGE

Postzegels Nationaal Luchtvaartfonds 1954

Dienstorder No H.590 van 11 augustus 1954: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de eerste dag van verkoop van de bijzondere postzegels met toeslag ten bate
van het Nationaal Luchtvaartfonds zal op 23 Augustus a.s. op het Malieveld te ’s-Gravenhage een
tijdelijk bijpostkantoor (in het Auto- PTT -kantoor) worden gevestigd.
2. De in dit tijdelijk bijkantoor ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken zullen
van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien.

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 2 en 3 gebruikt.
TBBS 0528b
TBBS 0528v
TBBS 0528z
VDW 458

Afdruk in blauw
Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Afdrukken zijn bekend aangebracht op dinsdag 24 augustus 1954 waarbij tevens een afdruk is
geplaatst van het dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 24 met de datum 24 augustus 1954.
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Gebruiksdatum maandag 23 augustus 1954.
’s-GRAVENHAGE

72

ste

Damesbeurs 1954

Dienstorder No H.681 van 15 september 1954: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de Damesbeurs, welke van 22 September t/m 8 October a.s. in de
Houtrusthallen te ’s-Gravenhage wordt gehouden, zal aldaar het Auto- PTT -kantoor worden
opgesteld.
2. De in dit kantoor ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken zullen worden
voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel.
Dienstorder No H.705 van 22 september 1954: Gelegenheidsstempel.
De in do. 681/1954 aangekondigde "Damesbeurs" zal niet van 22 September t/m 8 October a.s., doch
van 28 September t/m 8 October a.s. worden gehouden.

Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 3 gebruikt.
TBBS 0529
VDW 466

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 28 september 1954 tot en met vrijdag 8 oktober 1954.
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’s-GRAVENHAGE

Congres Jehovah’s Getuigen 1955

Dienstorder No H.603 van 11 augustus 1955: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van het congres van Jehovah's Getuigen te ’s-Gravenhage zal in de
Houtrusthallen aldaar van 17-20 Augustus a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. Ter gelegenheid van het 2e internationale congres voor Voorgespannen Beton zal in het gebouw
van het Kon. Instituut voor de Tropen te Amsterdam een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor worden gevestigd van 29 Augustus-2 September a.s.
3. De in deze kantoren ter verzending aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een
afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 50 gebruikt.
TBBS 0530v
TBBS 0530
VDW 477

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van woensdag 17 augustus 1955 tot en met zaterdag 20 augustus 1955.

’s-GRAVENHAGE

73

ste

Damesbeurs 1955

Dienstorder No H.680ter van 22 september 1955: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de te houden Damesbeurs te ’s-Gravenhage zal in de Houtrusthallen aldaar
van 27 September tot 7 October a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De in dit bijkantoor aangenomen gewone stukken zullen van een afdruk van een bijzondere
rubberstempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 15 gebruikt. De afdrukken van dit stempel zijn
vrijwel altijd slecht geplaatst.
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TBBS 0531
VDW 482

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 27 september 1955 tot en met vrijdag 7 oktober 1955.
’s-GRAVENHAGE

Postzegeltentoonstelling 1955

Dienstorder No H.680ter van 22 september 1955: Gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de te houden postzegeltentoonstelling in het Beneluxhuis te ’s-Gravenhage zal
van 29 September tot 5 October a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd, waar de ter
verzending aangenomen gewone en aangetekende stukken van een afdruk van een bijzondere
rubberstempel zullen worden voorzien.

Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 23 gebruikt.
TBBS 0532v
TBBS 0532z
VDW 483

Afdruk in violet
Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van donderdag 29 september 1955 tot en met woensdag 5 oktober 1955.
’s-GRAVENHAGE

Luchtvaart- en Luchtposttentoonstelling 1956

Dienstorder No H.212 van 29 maart 1956: Gelegenheidsstempels.
Ter gelegenheid van de van 31 maart t/m 2 april a.s. te houden Luchtvaart- en
Luchtposttentoonstelling in het voormalig Koninklijk Paleis aan het Noordeinde te ’s-Gravenhage,
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aero-Filatelisten "De Vliegende Hollander" zal
aldaar op 31 maart a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
De in het bijkantoor aangenomen gewone en aangetekende stukken alsmede de aldaar op 1 en 2
april daar aan volgend ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzondere
rubberstempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 71 gebruikt.

Proefafdrukken.
TBBS 0533
VDW 488

Afdruk in zwart

413

Gebruiksdatum zaterdag 31 maart 1956.
’s-GRAVENHAGE

74

ste

Damesbeurs 1956

Dienstorder No H.623bis van 4 oktober 1956: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de 74ste Damesbeurs is in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage t/m 9 oktober
a.s. een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd.
2. De in dit bijkantoor aangenomen gewone stukken zullen van een afdruk van een bijzondere
rubberstempel worden voorzien.
3. Ter gelegenheid van een te houden postzegeltentoonstelling zal in het Departement van Sociale
Zaken, Zeestraat 73 te 's-Gravenhage, op 13 oktober a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden
gevestigd.
4. Het bijkantoor is geopend van 10 tot 12 uur. De aldaar. aangenomen gewone en aangetekende
stukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 71 gebruikt.

Proefafdrukken op karton.
TBBS 0534
VDW 500

Afdruk in zwart
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Gebruiksperiode van vrijdag 28 september 1956 tot en met dinsdag 9 oktober 1956.
’s-GRAVENHAGE Postzegeltentoonstelling 1956
Dienstorder No H.623bis van 4 oktober 1956: Gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van een te houden postzegeltentoonstelling zal in het Departement van Sociale
Zaken, Zeestraat 73 te ’s-Gravenhage, op 13 oktober a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden
gevestigd.
2. Het bijkantoor is geopend van 10 tot 12 uur. De aldaar. aangenomen gewone en aangetekende
stukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien.

Proefafdrukken op karton.
TBBS 0535
VDW 503

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum zaterdag 13 oktober 1956.

’s-GRAVENHAGE

e

75 Damesbeurs 1957

Dienstorder No H.577 van 19 september 1957: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/
gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de 75e Damesbeurs zal van 27 september t/m 8 oktober a.s. in de
Houtrusthallen te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen
van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien.
Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 72 gebruikt.
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TBBS 0536
VDW 523

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 27 september 1957 tot en met dinsdag 8 oktober 1957.
’s-GRAVENHAGE Wereldzitting Internationale Orde van Goede Tempelieren 1958
Dienstorder No H.340bis van 10 juli 1958: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/
gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de wereldzitting van de Internationale Orde van Goede Tempelieren zal van 12
t/m 18 juli a.s. in het Dalton-lyceum te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De
op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en express-stukken zullen van
een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Tevens werden de dagtekeningstempels ’sGRAVENHAGE 37 en ’s-GRAVENHAGE 72 gebruikt.
Afdrukken van stempel ’s-GRAVENHAGE 72 zijn bekend met de foutieve datum 15 april 1958.
TBBS 0537
VDW 537

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van zaterdag 12 juli 1958 tot en met vrijdag 18 juli 1958.
’s-GRAVENHAGE Tentoonstelling “Curiosa” 1958
Dienstorder No H.359 van 24 juli 1958: Vestiging tijdelijke bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de Internationale Verzamelaars Tentoonstelling "Curiosa" zal op 1 en 2
augustus a.s. in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De op dit bijkantoor aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een
afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Tevens werden de dagtekeningstempels ’sGRAVENHAGE 37 en ’s-GRAVENHAGE 72 gebruikt.
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TBBS 0538
VDW 540

Afdruk in zwart

Gebruiksdata op vrijdag 1 augustus 1958 tot en met zondag 3 augustus 1958.

’s-GRAVENHAGE

e

76 Damesbeurs 1958

Dienstorder No H.463 van 25 september 1958: Vestiging tijdelijk bijkantoor.
Gelegenheidsstempel.
e
1. Tijdens de 76 Damesbeurs zal van 30 september t/m 10 oktober a.s. in de Houtrusthallen te ’sGravenhage een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De op dit kantoor aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken, zullen van een afdruk
van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.

Proefafdrukken op karton.
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TBBS 0539
VDW 546

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 30 september 1958 tot en met vrijdag 10 oktober 1958.

’s-GRAVENHAGE

Réunions Postales 1959. Bijeenkomst PTT-administraties E.E.G. landen;
Vergadering van de Commission Consultative des Etudes Postales;
Vergadering van het Contact Comité IATA-UEU 1959

Dienstorder No H.109 van 26 februari 1959: Vestiging tijdelijke bijpost-, telegraaf- en
telefoonkantoor/ gelegenheidsstempels
1. Ter gelegenheid van internationale PTT-vergaderingen, te weten:
a. van 2 t/m 7 maart a.s. een bijeenkomst van de PTT-administraties van de zes bij de E.E.G.
aangesloten landen;
b. van 9 t/m 25 maart a.s. een vergadering van de Commission Consultative des Etudes Postales
en van het Contact Comité van de IATA-UEU, zal gedurende genoemde periodes, in de hal van
het Kurhaushotel te Scheveningen een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden
gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse
stukken zullen van een afdruk van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien
(voor elk van de bovengenoemde tijdvakken een afzonderlijk stempel) .
2. Voor aangetekende stukken zullen geen afzonderlijke nummerstroken met bijzondere opdruk
worden gebruikt.
Persbericht Nr 575/21 van 4 maart 1959: Vestiging tijdelijke bij-PTT-kantoren /
Gelegenheidsstempels
Ter gelegenheid van de internationale PTT-vergaderingen, t.w.:
a. Van 2 t/m 7 maart a.s. een bijeenkomst van de PTT-administraties van de zes bij de E.E.G.
aangesloten landen;
b. Van 9 t/m 25 maart a.s. een vergadering van de Commission Consultative des Etudes Postales en
van het Contact Comité van de IATA-UPU, zal gedurende genoemde periodes in de hal van het
Kurhaushotel te Scheveningen een tijdelijk bij-PTT-kantoor zijn gevestigd.
De op dit bijkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien (voor elk van de
bovengenoemde tijdvakken een afzonderlijk stempel).
Voor aangetekende stukken zullen geen afzonderlijke nummerstroken met bijzondere opdruk
worden gebruikt.
Dienstorder No H.137 van 12 maart 1959: Gelegenheidsstempels.
In afwijking van het gestelde in punt 1 van do. 109/’59 wordt gedurende het gehele tijdvak 2 t/m 25
maart 1959 slechts één bijzondere rubberstempel gebruikt.
Tevens werden de dagtekeningstempels SCHEVENINGEN KURHAUS 1 gebruikt.
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Proefafdrukken op karton.
TBBS 0540
VDW 554

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van maandag 2 maart 1959 tot en met woensdag 25 maart 1959.
’s-GRAVENHAGE

Réunions Postales 1959

Persbericht Nr 610/23 van 7 maart 1959: Gelegenheidsstempels PTT Conferenties
In tegenstelling tot hetgeen werd medegedeeld in Persbericht no 537/19 inzake het gebruik van twee
bijzondere poststempels op het tijdelijk bij-PTT-kantoor in de hal van het Kurhaushotel te
Scheveningen, zal gedurende het gehele tijdvak van 2 t/m 25 maart slechts één bijzonder
rubberstempel worden gebezigd.
Brief van 9 maart 1959 van de Directeur van het Postdistrict ’s-Gravenhage
Toestel 2386
In tegenstelling tot gedane publicaties inzake het gebruik van 2 bijzondere stempels op het tijdelijke
bijpostkantoor Hotel Kurhaus, zal gedurende de gehele periode van 2 t/m 25 maart a.s. slechts 1
bijzonder stempel worden gebezigd.
In verband hiermede verzoek ik u mij te berichten, hoe moet worden gehandeld met de
kaarten/omslagen, welke dienden te worden voorzien van de tweede stempelafdruk.
Wenst u deze ongestempeld terug te ontvangen of dient daarop dezelfde stempelafdruk te worden
aangebracht als op de bijgevoegde stukken.
Voor antwoord is een geadresseerde dienstomslag bijgevoegd.
Voor de districtsdirecteur
De adj. Districtsdirecteur
KREMER
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Proefafdrukken op karton.
TBBS 0541
VDW –

Afdruk in blauwzwart

Stempel werd NIET in gebruik genomen voor het stempelen van correspondentie maar alleen voor de
uitnodigingen voor een diner op 6 maart 1959 in het Kurhaus te ’s-Gravenhage (Scheveningen).
’s-GRAVENHAGE Internationale Tentoonstelling “Droom der Vrouw” 1959
Dienstorder No H.491 van 3 september 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor /
gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de internationale tentoonstelling "Droom der Vrouw" zal van 11 tot en met 17
september a.s. in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
De op dit bijkantoor ter verzending aangeboden gewone-, aangei tekende en expressestukken zullen
van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
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TBBS 0542
VDW 568

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van vrijdag 11 september 1959 tot en met donderdag 17 september 1959.
’s-GRAVENHAGE

77

ste

Damesbeurs 1959

Dienstorder No H.524 van 17 september 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor /
gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de 77ste Damesbeurs zal van 29 september tot en met 9 oktober a.s. in de
Houtrusthallen te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijpostkantoor
ter verzending aangeboden gewone-, aangetekende- en expresse-stukken zullen van een afdruk van
een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Voor de aangetekenden zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
TBBS 0543
VDW 569

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 29 september 1959 tot en met vrijdag 9 oktober 1959.
’s-GRAVENHAGE

Onthulling dr. Plesman Monument; KLM 40 jaar 1959

Dienstorder No H.560 van 1 oktober 1959: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de onthulling van het dr. Plesman-monument in verband met het 40-jarig bestaan
van de KLM zal te ’s-Gravenhage op 7 oktober a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd in het
auto- PTT -kantoor.
De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expresse-stukken zullen
van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
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Proefafdrukken op gelinieerd papier.
TBBS 0544v
TBBS 0544z
VDW 571

Afdruk in violet
Afdruk in zwart

Gebruiksdatum woensdag 7 oktober 1959.
’s-GRAVENHAGE

Tentoonstelling “Ontheemd…. maar ongebroken” 1960

Dienstorder No H.189 van 7 april 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling “Ontheemd…. maar ongebroken” in het Paleis Noordeinde te
’s-Gravenhage zal op 19 april t/m 5 mei a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit
bijkantoor aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken zullen van een afdruk van een
bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzonder opdruk worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 72 gebruikt.

422

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
TBBS 0545
VDW 581

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 19 april 1960 tot en met donderdag 5 mei 1960.

’s-GRAVENHAGE

Bevrijdingsmarkt; Vluchtelingenhulp 1960

Dienstorder No H.211 van 14 april 1960: Gelegenheidsstempel.
Op 5 mei as. zal op het Binnenhof te ’s-Gravenhage een zogenoemde bevrijdingsmarkt worden
gehouden. Op het marktterrein zal een brievenbus worden geplaatst. De daarin gedeponeerde
correspondentie zal van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.

423

TBBS 0546
VDW 588

Afdruk in zwart

Gebruiksdatum donderdag 5 mei 1960.
’s-GRAVENHAGE

Internationaal Congres “Region for Europe, Near East and Africa” 1960

Dienstorder No H.246 van 6 mei 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van het internationale congres van de "Region for Europe, Near East and Africa" van
de International Planned Parenthood Federation zal van 11 t.e.m. 17 mei a.s. in het Institute of Social
Studies, Molenstraat 27 te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit
bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse stukken zullen van een
afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.
TBBS 0547
VDW 589

Afdruk in zwart

424

Gebruiksperiode van woensdag 11 mei 1960 tot en met dinsdag 17 mei 1960.
’s-GRAVENHAGE

Internationale tentoonstelling “Gast en Gastheer” 1960

Dienstorder No H.231 van 28 april 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
Ter gelegenheid van de internationale tentoonstelling "Gast en Gastheer" zal van 12 t/m 23 mei a.s. in
de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor
ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse stukken zullen van een afdruk van
een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 73 gebruikt.
TBBS 0548v Afdruk in violet
TBBS 0548zb Afdruk in zwartblauw
VDW 590

Gebruiksperiode van donderdag 12 mei 1960 tot en met maandag 23 mei 1960.
’s-GRAVENHAGE

Zomerzegelactie 1960

Dienstorder No H.289 van 2 juni 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.
1. Ter stimulering van de verkoop van Zomerpostzegels zal van 7 tot en met 11 juni a.s. te ’sGravenhage in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. In dit kantoor zullen uitsluitend Zomerpostzegels worden verkocht.
3. De in dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels gefrankeerde
gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber
stempel worden voorzien.
4. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.
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Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 gebruikt.
TBBS 0549
VDW 594

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 7 juni 1960 tot en met zaterdag 11 juni 1960.
ste

’s-GRAVENHAGE 78 Damesbeurs 1960
Dienstorder No H.467 van 8 september 1960: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor /
gelegenheidsstempel.
1. Ter gelegenheid van de 78e Damesbeurs zal van 27 september tot en met 7 oktober a.s. in de
Houtrusthallen te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd.
2. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
3. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.

426

TBBS 0550
VDW 599

Afdruk in zwart

Gebruiksperiode van dinsdag 27 september 1960 tot en met vrijdag 7 oktober 1960.

’s-GRAVENHAGE Europese Conferentie Ministers van Verkeer 1960
Dienstorder No H.519 van 29 september 1960: Tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel.
1. In verband met de Europese Conferentie van Ministers van het Verkeer van 17 Europese landen
op 4 en 5 oktober a.s. in de Ridderzaal te ’s-Gravenhage zal een tijdelijk bijpostkantoor worden
gevestigd.
3. De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien.
4. Op het tijdelijke bijpostkantoor zullen voor aangetekende stukken nummerstroken met bijzondere
opdruk worden gebruikt.
Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE GRAFELIJKE ZALEN 1 gebruikt.

Proefafdrukken op gelinieerd papier.

427

TBBS 0551
VDW 600

Afdruk in zwart

Gebruiksdata dinsdag 4 oktober 1960 en woensdag 5 oktober 1960.
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