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’s-GRAVENHAGE     Verkoop Zomerpostzegels 1961 
 

Dienstorder No H.222 van 5 mei 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van Zomerpostzegels zal van 15 t/m 20 mei a.s. te ’s-Gravenhage 

in het Auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het Buitenhof, zullen uitsluitend Zomerpostzegels 

worden verkocht. 
3.  De op 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. 
 
Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0552 Afdruk in zwart 
VDW 614 
 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 15 mei 1961 tot en met zaterdag 20 mei 1961. 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     Internationale verzamelaarstentoonstelling “Curiosa ’61” 
 

Dienstorder No H.373 van 27 juli 1961: Gelegenheidsstempel. 
Van 4 t/m 13 augustus a.s. zal in de Houtrusthallen te Den Haag de internationale 
verzamelaarstentoonstelling "Curiosa '61" worden gehouden. 
In de hal van het tentoonstellingsgebouw zal een brievenbus worden geplaatst. De daarin ter post 
bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 73 en 74 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
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TBBS 0553 Afdruk in zwart 
VDW 620 
 

   
 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 4 augustus 1961 tot en met zondag 13 augustus 1961. 
 
’s-GRAVENHAGE     Eerste Congres Fédération Internationale des Sociétés Aérophilatéliques 
 

Dienstorder No H.374 van 27 juli 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van het Eerste Congres van de Fédération Internationale des Sociétés 

Aérophilatéliques (FISA) zal op 11 augustus a.s. in de Rolzaal van het Binnenhof 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 nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE GRAFELIJKE ZALEN 1 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
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TBBS 0554 Afdruk in zwart 
VDW 621 

   
 

Gebruiksdatum vrijdag 11 augustus 1961. 
 
’s-GRAVENHAGE     79

ste
 Damesbeurs 1961 

 

Dienstorder No H.446 van 14 september 1961: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / 
gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van de 79e Damesbeurs zal van 29 september t/m 10 oktober is in de 

Houtrusthallen te ’s-Gravenhage een tijdelijke 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. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 74 gebruikt. 
 
TBBS 0555 Afdruk in zwart 
VDW 626 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 29 september 1961 tot en met dinsdag 10 oktober 1961. 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Zomerpostzegels 1962 
 

Dienstorder No H.211 van 27 april 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels zal van 14 tot en met 19 mei a.s. te ’s-

Gravenhage in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het Buitenhof, zullen uitsluitend Zomerpostzegels 

worden verkocht. 
3.  De op 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. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
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TBBS 0556 Afdruk in zwart 
VDW 637 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 14 mei 1962 tot en met zaterdag 19 mei 1962. 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     10 jaar miniatuurstad “Madurodam” 1962 
 

Dienstorder No H.335 van 28 juni 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  In verband met het 10-jarig bestaan van de miniatuurstad "Madurodam" te ’s-Gravenhage zal een 

openluchttentoonstelling van klein plastiek worden gehouden. Ter gelegenheid hiervan zal op 2 en 
3 juli a.s. op het terrein van de miniatuurstad een tijdelijk bijpostkantoor in het auto- PTT -kantoor 
worden gevestigd. 

2.  De in dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen 
van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 2 en 3 gebruikt. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
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TBBS 0557 Afdruk in zwart 
VDW 644 

   
 

  
 

Gebruiksdata maandag 2 juli 1962 en dinsdag 3 juli 1962. 
 
’s-GRAVENHAGE     6th General Conference of the International Council of Museums 1962 
 

Dienstorder No H.334 van 28 juni 1962: Tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor / 
gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van de 6th General Conference of the International Council of Museums zal van 4 

t.e.m. 6 en 9 t.e.m. 11 juli a.s. in het Gemeentemuseum te ’s-Gravenhage een tijdelijk bijpost-, 
telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd. 

2.  Naast de gebruikelijke verkoop van gangbare postwaarden zullen in dit tijdelijk bijkantoor ook de 
Zomerpostzegels 1962 verkrijgbaar worden gesteld. 

3.  De op dit tijdelijke bij bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor ter verzending aangeboden gewone, 
aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden 
voorzien. 

4.  Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

 
 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 73 gebruikt. 
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Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0558 Afdruk in zwart 
VDW 645 

  
 

  
 

a. Eerste gebruiksperiode van woensdag 4 juli 1962 tot en met vrijdag 6 juli 1962 
b. Tweede gebruiksperiode van maandag 9 juli 1962 tot en met woensdag 11 juli 1962. 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     80

ste
 Damesbeurs 1962 

 

Dienstorder No H.458bis van 13 september 1962: Gelegenheidsstempel. 
I.  Van 28 september t.e.m. 9 oktober a.s. zal in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage de 80e 

Damesbeurs worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid hiervan zal in de hal van het tentoonstellingsgebouw een brievenbus worden 

geplaatst. De daarin ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel 
worden voorzien. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 73 gebruikt. 
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TBBS 0559 Afdruk zwart 
VDW 656 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 28 september 1962 tot en met dinsdag 9 oktober 1962. 
 
’s-GRAVENHAGE     Postzegeltentoonstelling BeNeLux 1962 
 

Dienstorder No H.515 van 11 oktober 1962: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor, plaatsing 
brievenbus en gelegenheidsstempel. 
1.  Van 22 t.e.m. 31 oktober a.s. zal in het Beneluxhuis te ’s-Gravenhage een tentoonstelling worden 

gehouden van Belgische, Nederlandse en Luxemburgse postzegels ten bate van charitatief werk. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in het Beneluxhuis op 22 en 23 oktober a.s. een tijdelijk bijpostkantoor 

worden gevestigd en van 24 t.e.m. 31 oktober a.s. een brievenbus worden geplaatst. 
3.  De op het tijdelijk bijpostkantoor ter postbezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken, 

alsmede de in de brievenbus ter postbezorgde gewone stukken zullen van een afdruk van een 
bijzonder stempel worden voorzien. 

4.  Voor de aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

  
 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 73 gebruikt. 
 
TBBS 0560 Afdruk zwart 
VDW 660 
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a. Gebruiksdata bijpostkantoor op maandag 22 oktober 1962 en dinsdag 23 oktober 1962. 
b. Gebruiksperiode brievenbus van woensdag 24 oktober 1962 tot en met woensdag 31 oktober 1962. 
 
’s-GRAVENHAGE     Wereldcampagne tegen de honger 1963 
 

In het Kurhaus te Scheveningen was op 21 maart 1963 een tijdelijk postkantoor gevestigd, waar ter 
gelegenheid van de “Freedom from Hunger Week” een bijzonder stempel en speciale 
aantekenstrookjes werden gebruikt. Blijkbaar, aldus het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, was 
het slechts gedurende korte tijd geopend, want het postkantoor was in de loop van de middag van 21 
maart al niet meer te vinden. De schriftelijke verzoeken om stempeling werden echter alle afgewerkt. 
 

 
 

In een volgend nummer van het Maandblad werd echter aangevuld met: De heer W. Pönitz te 
Rotterdam danken wij voor zijn bericht, dat het in het aprilnummer vermelde tijdelijke postkantoor in 
het Kurhaus te Scheveningen ter gelegenheid van de opening van de "Free from Hunger Week" pas 
kort vóór vijf uur in de middag werd geopend (na afloop van het congres) en reeds om ongeveer kwart 
over vijf weer werd gesloten! Er zullen dus wel nauwelijks poststukken door de congressisten 
verzonden zijn. 
 
TBBS 0561 Afdruk in blauwzwart 
VDW 666 

  
 

Gebruiksdatum donderdag 21 maart 1963. 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Rode Kruis postzegels 1963 
 

Dienstorder No H.399 van 8 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Rode-Kruispostzegels, welke van 20 augustus tot en met 30 

september a.s. verkrijgbaar zullen worden gesteld, zal van 20 t.e.m. 24 augustus te ’s-Gravenhage 
een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden gehuisvest. 

2.  In dit kantoor zullen uitsluitend Rode-Kruispostzegels worden verkocht. 
3.  Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld in ’s-Gravenhage: Lange Vijverberg hoek Vijverdam; 
4. De op het tijdelijke bijpostkantoor ter verzending aangeboden, uitsluitend met Rode-Kruis-

postzegeIs gefrankeerde, gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van 
een bijzonder stempel worden voorzien. 
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5.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 2 (zwart) alsmede 1 en 3 
(blauwzwart) gebruikt. 
 
TBBS 0562bz Afdruk blauwzwart 
TBBS 0562z Afdruk zwart 
VDW 684 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 20 augustus 1963 tot en met zaterdag 24 augustus 1963. 
 
’s-GRAVENHAGE     81

ste
 Damesbeurs 1963 

 

Dienstorder No H.462 van 12 september 1963: Gelegenheidsstempel. 
1.  Van 24 september t.e.m. 4 oktober a.s. zal in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage de 81ste 

Damesbeurs worden gehouden. 
2. Ter gelegenheid daarvan zal in de hal van het tentoonstellingsgebouw een brievenbus worden 

geplaatst. De daarin ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel 
worden voorzien. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 72 gebruikt. 
 
TBBS 0563 Afdruk in blauwzwart 
VDW 693 
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Gebruiksperiode van dinsdag 24 september 1963 tot en met vrijdag 4 oktober 1963. 
 
’s-GRAVENHAGE     50 jaar Vredespaleis 1963 
 

Dienstorder No H.516 van 19 oktober 1963: Gelegenheidsstempel. 
1.  Aangezien het Vredespaleis 50 jaar geleden werd ingewijd, zal gedurende de maanden november 

en december a.s. in genoemd gebouw een tentoonstelling, welke aan de 50-jarige arbeid in het 
Vredespaleis zal zijn gewijd, worden gehouden. 

2.  In verband daarmede zullen de in de maanden november en december op het bijpost- en 
telegraafkantoor in het Vredespaleis ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-
stukken van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE-VREDESPALEIS 1 gebruikt. 
 
TBBS 0564 Afdruk in zwart 
VDW 696 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 1 november 1963 tot en met dinsdag 31 december 1963. 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Zomerpostzegels 1964 
 

Dienstorder No H.185 van 9 april 1964: Tijdelijk bijpostkantoor en gelegenheidsstempel. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1964 zal van 27 t.e.m. 29 april en op 1 

mei a.s. te ’s-Gravenhage in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2.  In de tijdelijke bijkantoren zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1964 worden verkocht. 
3.  Het auto- PTT -kantoor zal te ’s-Gravenhage op het Buitenhof worden opgesteld. 
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4.  De op de tijdelijke bijkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken, welke uitsluitend met Zomerpostzegels 1964 zijn gefrankeerd, zullen van een afdruk van 
een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van het auto- PTT -kantoor worden 
voorzien. 

5.  Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk AUTO-PTT-KANTOOR worden 
gebruikt. 

6.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld, van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
betrokken kantoor. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING” te stellen. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0565 Afdruk in zwart 
VDW 704 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 27 april 1964 tot en met woensdag 29 april 1964 en op vrijdag 1 mei 
1964. 
 
’s-GRAVENHAGE     Internationale Visserij-Tentoonstelling NAVITO 1964 
 

Dienstorder No H.218 van 23 april 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 7 tot en met 18 mei a.s. zal in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage de Internationale Visserij-

Tentoonstelling NAVITO worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in de hal van het tentoonstellingsgebouw een brievenbus worden 

geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk 
van een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van het districtspostkantoor ’s-
Gravenhage. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
postdistrict ’s-Gravenhage. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING NAVITO" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 75 gebruikt. 
 
TBBS 0566 Afdruk in zwart 
VDW 705 
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Gebruiksperiode van donderdag 7 mei 1964 tot en met maandag 18 mei 1964. 
 
’s-GRAVENHAGE     NAVO-voorjaarsconferentie 1964 
 

Dienstorder No H.219 van 23 april 1964: Tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor en 
gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 12 tot en met 14 mei a.s. zal binnen het complex van de Prinses Juliana kazerne te ’s-

Gravenhage de ministeriële NAVO-voorjaarsconferentie worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in één van de gebouwen van genoemde kazerne een tijdelijk bijpost-, 

telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd. 
3.  De op dit bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen worden 

voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van het 
districtspostkantoor ’s-Gravenhage. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
postdistrict ’s-Gravenhage. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING NAVO-CONFERENTIE" te vermelden. 

5.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk 
worden gebruikt. 

 

Tevens werden onder andere de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE 20, ’s-GRAVENHAGE 73, 
’s-GRAVENHAGE 74 en ’s-GRAVENHAGE 75 gebruikt. 
 
TBBS 0567 Afdruk in zwart 
VDW 706 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van dinsdag 12 mei 1964 tot en met donderdag 14 mei 1964. 
 
’s-GRAVENHAGE     49

ste
 Esperanto Wereldcongres 1964 

 

Dienstorder No H.369 van 9 juli 1964: Tijdelijk bijpostkantoor en gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 49ste Esperanto Wereldcongres, dat van 1 tot en met 8 augustus 

aanstaande te ’s-Gravenhage zal worden gehouden, zal in het gebouw "Op Gouden Wieken" te ’s-
Gravenhage een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 

2.  De op dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen 
van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
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3.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk 
worden gebruikt. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
postdistrict ’s-Gravenhage. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING" te stellen. 

 
TBBS 0568 Afdruk in zwart 
VDW 714 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 1 augustus 1964 tot en met zaterdag 8 augustus 1964. 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     82

ste
 Damesbeurs 1964 

 

Dienstorder No H.504 van 17 september 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van het hierna vermelde evenement zal tijdelijk een brievenbus worden geplaatst 

op de 82e Damesbeurs, welke van 29 september tot en met 9 oktober a.s. in de Houtrusthallen te 
’s-Gravenhage zal worden gehouden. 

2.  De in de tijdelijk te plaatsen brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het 
districtspostkantoor ’s-Gravenhage van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
districtspostkantoor ’s-Gravenhage. Het verdient aanbeveling op de omslag de aanduiding 
"BIJZONDERE STEMPELING" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 75 gebruikt. 
 
TBBS 0569 Afdruk in zwart 
VDW 726 
 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 29 september 1964 tot en met vrijdag 9 oktober 1964. 
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’s-GRAVENHAGE     Haagsche Postzegelbeurs 1965 
 

Dienstorder No H.201 van 8 april 1965: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Haagsche Postzegelbeurs zal op 24 april a.s. in 

gebouw Amicitia te ’s-Gravenhage een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor ’s-Gravenhage van een 

afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
postkantoor ’s-Gravenhage. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING HAAGSCHE POSTZEGELBEURS" te stellen. 

 

Dienstorder No H.215 van 15 april 1965: Intrekking do. 201/1965 (Tijdelijke plaatsing brievenbus 
en gebruik bijzonder stempel). 
1.  De bij do. 201/1965 aangekondigde tijdelijke plaatsing van een brievenbus zal geen doorgang 

vinden. 
2.  Het gebruik van een bijzonder stempel zal derhalve evenmin plaatsvinden. 
 

Géén gelegenheidsstempel. 
 
’s-GRAVENHAGE     Internationaal sportfeest 1965 
 

Dienstorder No H.305 van 28 mei 1965: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 5 t.e.m. 8 juni a.s. zal door de Nederlandse Culturele Sportbond in de Houtrusthallen te ’s-

Gravenhage een internationaal sportfeest worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in de Houtrusthallen een brievenbus worden geplaatst. De in deze 

brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor ’s-Gravenhage van een 
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  De ter stempeling toe te zenden geadresseerde en gefrankeerde stukken behoren, vergezeld van 
een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is 
geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor ’s-Gravenhage. 
Het verdient aanbeveling op de aan de directeur van het districtspostkantoor ’s-Gravenhage te 
richten zending boven het adres de aanduiding "Bijzondere stempeling" te stellen. 

 
TBBS 0570 Afdruk in zwart 
VDW 746 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 5 juni 1965 tot en met dinsdag 8 juni 1965. 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Zomerzegels 1965 
 

Dienstorder No H.376 van 1 juli 1965: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1965 zal van 12 t.e..m. 23 juli a.s. te ’s-

Gravenhage een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden 
gehuisvest. 

2.  In het tijdelijk postkantoor zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1965 worden verkocht, terwijl het 
postkantoor zal worden aangewezen voor de aanneming van gewone, aangetekende en expresse-
stukken. 

3.  Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld langs de Lange Vijverberg nabij de Vijverdam. 
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4.  De op het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken, welke uitsluitend met één of meer Zomerpostzegels 1965 zijn gefrankeerd, zullen van een 
afdruk van een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van het auto- PTT -kantoor 
worden voorzien. 

5.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk AUTO-PTT-
KANTOOR worden gebruikt. 

6.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te 
worden gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
districtspostkantoor ’s-Gravenhage. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding 
"BIJZONDERE STEMPELING ZOMERPOSTZEGELS" te stellen. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 2 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0571 Afdruk in zwart 
VDW 749 
 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 12 juli 1965 tot en met vrijdag 23 juli 1965. 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     84

ste
 Damesbeurs 1965 

 

Dienstorder No H.486 van 9 september 1965: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 28 september t.e.m. 8 oktober a.s. zal in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage de 84e 

damesbeurs worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in de hal van het tentoonstellingsgebouw een brievenbus worden 

geplaatst. De daarin ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor ’s-Gravenhage 
van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te 
worden gefrankeerd. Zij behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden gesloten in 
een als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
districtspostkantoor ’s-Gravenhage. Op de omslag behoort de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING 84e DAMESBEURS" te worden gesteld. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE 21 en ’s-GRAVENHAGE 99 gebruikt. 
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TBBS 0572 Afdruk in zwart 
VDW 757 

   
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 28 september 1965 tot en met vrijdag 8 oktober 1965. 
 
’s-GRAVENHAGE     Jaar van Internationale Samenwerking; Netherlands Youth Appeal 1965 
 

Dienstorder No H.633bis van 18 november 1965: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder stempel. ("Netherlands Youth Appeal"). 
1.  Als afsluiting van het "Jaar van internationale samenwerking" zal op 11 december a.s. in de 

Dierentuin te ’s-Gravenhage een jongerenmanifestatie worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
3.  De in deze brievenpus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor ’s-Gravenhage 

van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren volgens de aard en het gewicht daarvan te 

worden gefrankeerd. Zij behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden, gesloten 
in, een als brief gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het 
districtspostkantoor ’s-Gravenhage. Op de omslag behoort de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING NETHERLANDS YOUTH APPEAL" te worden gesteld. 

 
TBBS 0573 Afdruk in zwart 
VDW 763 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 11 december 1965. 
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’s-GRAVENHAGE     Verkoop ICEM-zegels 1966 
 

Dienstorder No H.34 van 20 januari 1966: H. 34. Vestiging tijdelijke postkantoren, 
gelegenheidsstempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de ICEM-zegels (vgl do. 728/1965) zal in de hierna genoemde 

plaatsen op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De 
tijdelijke postkantoren zullen in het auto- PTT -kantoor worden gehuisvest: 
Soestdijk  31 januari 
Amsterdam  1 en 2 februari 
Rotterdam  3 en 4 februari 
’s-Gravenhage  7 en 8 februari 
Utrecht  9 februari 
Leeuwarden  10 februari 
Groningen  11 februari 
Assen  14 februari 
Zwolle  15 februari 
Enschede  16 februari 
Arnhem  17 februari 
Nijmegen  18 februari 
Eindhoven  21 februari 
Maastricht  22 februari 
’s-Hertogenbosch  23 februari 
Tilburg  24 februari 
Breda  25 februari 
Middelburg  28 februari 

2.  De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en 
expressestukken zullen, indien deze uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer 
Vluchtelingenvervoerpostzegel(s), van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. In 
alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst "POSTZEGELACTIE 
VLUCHTELINGENVERVOER" opgenomen. 
Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal worden gevestigd afzonderlijk) de 
naam van de plaats waar het tijdelijk postkantoor is gevestigd, gevolgd door de datum(s) van 
vestiging vermeld. 
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken worden gebruikt waarop, behalve de naam van 
de plaats van vestiging van het tijdelijk postkantoor, de bijzondere tekst "POSTZEGELACTIE 
VLUCHTELINGENVERVOER" is vermeld. 

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer 
Vluchtelingenvervoerpostzegel(s) -behoren, vergezeld van een desbetreffend verzoek, te worden 
gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het betrokken 
kantoor (voor Soestdijk echter aan de directeur van het postkantoor Soest). Het verdient 
aanbeveling op bedoelde omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING 
POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER" te stellen. 

 

  
 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0574 Afdruk in zwart 
VDW 767 
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Gebruiksdata maandag 7 februari 1966 en dinsdag 8 februari 1966. 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Zomerpostzegels 1966 
 

Dienstorder No H.239 van 28 april 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1966 zal van 9 t.e.m. 13 mei a.s. te ’s-

Gravenhage een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden 
gehuisvest. 

2.  In het tijdelijk postkantoor zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1966 worden verkocht; het 
postkantoor zal voorts worden aangewezen voor de aanneming van gewone, aangetekende en 
expresse-stukken. 

3.  Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld op het voetpad van de Lange Vijverberg nabij de 
Vijverdam. 

4.  De op het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken, welke uitsluitend met één of meer Zomerpostzegel(s) 1966 zijn gefrankeerd, zullen van 
een afdruk van een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van het auto- PTT -kantoor 
worden voorzien. 

5.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk AUTO-PTT-
KANTOOR worden gebruikt. 

6.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij dienen -vergezeld van een desbetreffend verzoek -door de 
afzenders te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag welke is geadresseerd aan de 
directeur van het districtspostkantoor ’s-Gravenhage. Op de omslag dient de aanduiding 
"Bijzondere stempeling Zomerpostzegels 1966" te worden gesteld. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1, 2 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0575 Afdruk in zwart 
VDW 790 
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Gebruiksperiode van maandag 9 mei 1966 tot en met vrijdag 13 mei 1966. 
 
’s-GRAVENHAGE     World Council Conference 1966 
 

Dienstorder No H.475 van 1 september 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik 
bijzonder stempel. 
1.  Van 20 t.e.m. 24 september a.s. zal in het Kurhaus te Scheveningen, t.g.v. de World Council 

Conference 1966, een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2.  De in het tijdelijke postkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-

stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van het desbetreffende districtspostkantoor worden voorzien. 

3.  Degenen, die prijs stellen op het bezit van een afdruk van een der bijzondere stempels doch niet in 
de gelegenheid zijn zich op het tijdelijke postkantoor te vervoegen, kunnen stukken ter stempeling 
toezenden. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij dienen door de afzenders te worden gesloten in een als brief 
gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor te ’s-
Gravenhage.  
Op de omslag behoort een duidelijke en in het oog lopende aanduiding BIJZONDERE 
STEMPELING WORLD COUNCIL CONFERENCE te worden gesteld. 

 
TBBS 0576 Afdruk in zwart 
VDW 809 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 20 september 1966 tot en met zaterdag 24 september 1966. 
 
’s-GRAVENHAGE     86

ste
 Damesbeurs 1966 

 

Dienstorder No H.487 van 8 september 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder stempel. 
1.  Van 27 september t.e.m. 7 oktober a.s. zal in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage, ter gelegenheid 

van de 86e Damesbeurs, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel 

alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage worden voorzien. 
3.  Degenen die prijs stellen op het bezit van een afdruk van het bijzonder stempel doch niet in de 

gelegenheid zijn gebruik te maken van deze brievenbus, kunnen stukken ter stempeling 
toezenden. 
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De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij dienen door de afzenders te worden gesloten in een als brief 
gefrankeerde omslag, die is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor ’s-
Gravenhage. Op de omslag behoort een duidelijke en in het oog lopende aanduiding "Bijzondere 
stempeling Damesbeurs" te worden gesteld. 

 
TBBS 0577 Afdruk in zwart 
VDW 812 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 27 september 1966 tot en met vrijdag 7 oktober 1966. 
 
’s-GRAVENHAGE     40

e
 Uitgifte Kinderpostzegels 1966 

 

Dienstorder No H.623 van 10 november 1966: Vestiging tijdelijke postkantoren en gebruik 
bijzondere stempels (Kinderpostzegels 1966). 
1.  Ter gelegenheid van de 40e uitgifte van de Kinderpostzegels zal in de hierna genoemde plaatsen 

op de daarachter vermelde datum(s) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd: 
Amsterdam  15 t.e.m. 18 november 
Haarlem  21 november 
Utrecht  22 november 
Leeuwarden  24 november 
Groningen  25 november 
Assen  28 november 
Zwolle  29 november 
Arnhem  1 december 
’s-Hertogenbosch  2 december 
Maastricht  6 december 
Middelburg  8 december 
Rotterdam  12 en 13 december 
’s-Gravenhage  14 en 15 december 
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het auto- PTT -kantoor worden ingezet. 

2.  De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen, INDIEN DEZE STUKKEN UITSLUITEND ZIJN GEFRANKEERD MET EEN OF 
MEER KINDERPOSTZEGELS 1966, van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
In alle bijzondere stempels is het auto- PTT -kantoor afgebeeld en de tekst “40 X 
KINDERZEGELS" opgenomen. Bovendien is (voor elke plaats waar een tijdelijk postkantoor zal 
worden gevestigd afzonderlijk) de plaatsnaam en de datum(s) van vestiging vermeld. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk 
"AUTOPOSTKANTOOR" worden gebruikt. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd. Frankering mag in dit geval uitsluitend geschieden door middel van 
Kinderpostzegels 1966. 
De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten, 
die is geadresseerd aan de directeur van het betrokken kantoor. 
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk. Op de omslag behoort duidelijk en in 
het oog lopend de aanduiding "Bijzondere stempeling 40 X Kinderzegels" te worden gesteld. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
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TBBS 0578 Afdruk in zwart 
VDW 829 
 

  
 

Gebruiksdata woensdag 14 december 1966 en donderdag 15 december 1966. 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Zomerpostzegels 1967 
 

Dienstorder No H.166 van 30 maart 1967: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzondere 
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1967 zal op 11, 12, 13, 14 en 17 april a.s. 

te ’s-Gravenhage (Op het voetpad van de Lange Vijverberg) en van 18 t.e.m. 21 april a.s. te 
Amsterdam (op de Dam) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De tijdelijke postkantoren 
worden gehuisvest in het Autopostkantoor. 

2.  In de tijdelijke postkantoren zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1967 worden verkocht. De kantoren 
zijn voorts aangewezen voor het aannemen van gewone, aangetekende en expresse-stukken. 

3.  De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden stukken, die uitsluitend zijn 
gefrankeerd met één of meer Zomerpostzegels 1967, zullen worden voorzien van een afdruk van 
een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor. 

4.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk 
AUTOPOSTKANTOOR worden gebruikt. 

5.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. 
Frankering mag in dit geval uitsluitend geschieden met Zomerpostzegels 1967. De stukken 
behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten die is 
geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor 's-Gravenhage respectievelijk 
Amsterdam. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling 
Zomerpostzegels 1967". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 gebruikt. 
 
TBBS 0579 Afdruk in zwart 
VDW 835 
\ 
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Gebruiksperiode van dinsdag 11 april 1967 tot en met vrijdag 14 april 1967 alsmede maandag 17 april 
1967. 
 
’s-GRAVENHAGE     4ème réunion du comité de contact des relations publiques PTT 1967 
 

Dienstorder No H.195 van 13 april 1967: Gebruik bijzonder stempel. 
1.  Van 24 t.e.m. 28 april a.s. vindt te 's-Gravenhage de “4ème réunion du comité de contact des 

relations publiques PTT" plaats. Hieraan wordt deelgenomen door PTT -ambtenaren uit de CEPT -
landen. 

2.  Voor het stempelen van de door de deelnemers te verzenden correspondentie zal een bijzonder 
stempel worden gebruikt. 

3.  Degenen die prijs stellen op een afdruk van dit bijzonder stempel kunnen stukken ter stempeling 
toezenden. De ter stempeling toe te zenden stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun 
aard en gewicht te zijn gefrankeerd. Zij behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde 
omslag te worden gesloten, die is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor 's-
Gravenhage. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling comité de 
contact CEPT -landen". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel SCHEVENINGEN KURHAUS 2 gebruikt. 
 
TBBS 0580 Afdruk in zwart 
VDW 839 
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 24 april 1967 tot en met vrijdag 28 april 1967. 
 
’s-GRAVENHAGE     Internationale sport- en recreatietentoonstelling “NAVITO” 1967 
 

Dienstorder No H.194 van 13 april 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Van 28 april t.e.m. 7 mei a.s. zal in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage, ter gelegenheid van de 

internationale sport- en recreatietentoonstelling "NAVITO", tijdelijk een brievenbus worden 
geplaatst. 

2.  De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het districtspostkantoor ’s-Gravenhage 
van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een dagtekeningstempel van dat kantoor 
worden voorzien. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. De 
stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten die 
is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor ’s-Gravenhage. Op de omslag dient 
duidelijk de aanduiding "Bijzondere stempeling NAVITO te worden gesteld. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 19 gebruikt. 
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TBBS 0581 Afdruk in zwart 
VDW 840 

  
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 28 april 1967 tot en met zondag 7 mei 1967. 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Rode Kruis postzegels 1967 
 

Dienstorder No H.399 van 20 juli 1967: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzondere 
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Rode Kruis postzegels (vgl do. 314/1967) zal in de hierna 

genoemde plaatsen gedurende het daarachter vermelde tijdvak een tijdelijk postkantoor worden 
gevestigd: 
’s-Gravenhage  8 t.e.m. 11 augustus 
Amsterdam  14 t.e.m. 18 augustus 
Haarlem  21 t.e.m. 25 augustus 
Rotterdam  28 augustus t.e.m. 1 september 
Utrecht  4 t.e.m. 8 september. 
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het Autopostkantoor worden gebezigd. 

2.  De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Rode Kruis 
postzegels 1967, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een 
afdruk van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk AUTO 
POSTKANTOOR worden gebruikt. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd met 
uitsluitend Rode Kruis-postzegels 1967. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief 
gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 genoemde 
postkantoren. 
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld "Bijzondere stempeling Rode Kruis postzegels". 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
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TBBS 0582 Afdruk in zwart 
VDW 856 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 8 augustus 1967 tot en met vrijdag 11 augustus 1967. 
 
’s-GRAVENHAGE      XXIXth Session of the Board of Governors of the League of Red Cross 

Societies 1967 
 

Dienstorder No H.445 van 17 augustus 1967: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik 
bijzonder stempel. 
1.  Van 28 augustus t.e.m. 9 september a.s. vindt in de "Kelderzaal" van het Ridderzaalcomplex te ’s-

Gravenhage de "XXIXth Session of the Board of Governors of the League of Red Cross Societies" 
plaats. 

2.  Ter gelegenheid daarvan zal aldaar een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone- aangetekende- en expresse-stukken 
zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. De 
stukken behoren in een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden, aan de directeur 
van het districtspostkantoor ’s-Gravenhage. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: 
"Bijzondere stempeling 29th Session Board of Governors". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 70 gebruikt. 
 
TBBS 0583 Afdruk in zwart 
VDW 860 
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Gebruiksperiode van maandag 28 augustus 1967 tot en met zaterdag 9 september 1967. 
 
’s-GRAVENHAGE     88

ste
 Damesbeurs 1967 

 

Dienstorder No H.504 van 14 september 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van de 88e Damesbeurs zal van 26 september t.e.m. 6 oktober a.s. in de 

Houtrusthallen te ’s-Gravenhage tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorengenoemde brievenbussen ter post bezorgde stukken, gefrankeerd met geldige 

Nederlandse frankeerzegels, zullen op het districtspostkantoor ’s-Gravenhage worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel 
van het desbetreffende districtspostkantoor. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd; uiteraard 
met geldige Nederlandse frankeerzegels. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief 
gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van het districtspostkantoor ’s-
Gravenhage. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling 
DAMESBEURS". 

 
TBBS 0584 Afdruk in zwart 
VDW 863 
 

 
 

Gebruiksperiode van dinsdag 26 september 1967 tot en met vrijdag 6 oktober 1967. 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     12th General Assembly World Veterans Federation 1967 
 

Dienstorder No H.536 van 28 september 1967: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik 
bijzonder stempel. 
1.  Ter gelegenheid van del 12th General Assembly World Veterans Federation zal van 9 t.e.m. 13 

oktober a.s. in de Rolzaal van het Ridderzaalcomplex te ’s-Gravenhage tijdelijk een postkantoor 
worden gevestigd. 

2.  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van 
een bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. Zij 
behoren door de afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de 
directeur van het districtspostkantoor ’s-Gravenhage. 
Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling 12th General Assembly 
W.V.F.". 
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TBBS 0585 Afdruk in zwart 
VDW 868 
 

 
 

Gebruiksperiode van maandag 9 oktober 1967 tot en met vrijdag 13 oktober 1967. 
 
’s-GRAVENHAGE     20 jaar I.V. Philatelica afd. ’s-Gravenhage 1967 
 

Dienstorder No H.579 van 19 oktober 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de I. V. Philatelica, afd. ’s-Gravenhage, zal op 28 en 

29 oktober a.s., in het gebouw van de Nederlanden van 1845, tijdelijk een brievenbus worden 
geplaatst. 

2.  De in vorengenoemde brievenbus ter post bezorgde stukken - geadresseerd en gefrankeerd met 
geldige Nederlandse frankeerzegels - zullen op het districtspostkantoor ’s-Gravenhage, worden 
voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De stukken, gepost in de te ’s-Gravenhage 
geplaatste brievenbus zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel 
van genoemd districtspostkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen eveneens te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd 
(uiteraard met geldige Nederlandse frankeerzegels). De stukken behoren door de afzender(s) in 
een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van het genoemde 
districtspostkantoor. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling 20 
jaar I.V. PHILATELICA, afd. ’s-Gravenhage". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 70 gebruikt. 
 
TBBS 0586 Afdruk in zwart 
VDW 872 
 

   
 

Gebruiksdata zaterdag 28 oktober 1967 en zondag 29 oktober 1967. 
 
’s-GRAVENHAGE     Tentoonstelling “Toerisme op postzegels” 1967 
 

Dienstorder No H.594 van 26 oktober 1967: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Van 3 t.e.m. 12 november a.s. wordt in de zogenoemde Rotonde van het Hoofdgebouw van de 

ANWB te ’s-Gravenhage de tentoonstelling " Toerisme op postzegels" gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemde Rotonde een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De 

in dit postkantoor ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van een 
bijzonder stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden 
gebruikt. 
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4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. 
De ter stempeling toe te zenden stukken dienen te zijn geadresseerd en voldoende te zijn 
gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels. De stukken behoren door de afzender(s) in 
een als brief gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van het 
districtspostkantoor ’s-Gravenhage. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere 
stempeling TOERISME OP POSTZEGELS". 
 

 
 

Tevens werden de dagtekeningstempel ’sGRAVENHAGE 44, ’s-GRAVENHAGE 70 en proefstempel 
’s-GRAVENHAGE 78c  gebruikt. 
 
TBBS 0587 Afdruk in zwart 
VDW 873 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van vrijdag 3 november 1967 tot en met zondag 12 november 1967. 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Kinderpostzegels 1967 
 

Dienstorder No H.651 van 16 november 1967: H. 651. Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik 
bijzondere stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1967 (vgl do. 519/1967) zal in de hierna 

genoemde plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak een tijdelijk postkantoor worden 
gevestigd: 
Amsterdam  28 t.e.m. 30 november; 
’s-Gravenhage  4 t.e.m. 6 december; 
Utrecht  7 en 8 december; 
Arnhem  11 en 12 december; 
Haarlem  13 t.e.m. 15 december; 
Rotterdam  18 en 19 december; 
Eindhoven  20 en 21 december. 
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Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het Autopostkantoor worden ingezet. 
2.  De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-

stukken zullen, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer 
Kinderpostzegels 1967, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel alsmede van 
een afdruk van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk 
AUTOPOSTKANTOOR gebruikt. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd met 
uitsluitend Kinderpostzegels 1967. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief 
gefrankeerde omslag te worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 genoemde 
postkantoren. Op de omslag dient duidelijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling 
Kinderpostzegels 1967" 
Toezending dient te geschieden aan elk kantoor afzonderlijk. 

5.  Voor zover nodig wordt nog opgemerkt dat bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van 
de ter stempeling toegezonden stukken niet is geoorloofd. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0588 Afdruk in zwart 
VDW 878 
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 4 december 1967 tot en met woensdag 6 december 1967. 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Zomerpostzegels 1968 
 

Dienstorder No H.190 van 28 maart 1968: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1968 zal van 9 t.e.m. 12 april a.s. te ’s-

Gravenhage (op het voetpad van de Lange Vijverberg nabij de Vijverdam) een tijdelijk postkantoor 
worden gevestigd; gehuisvest in het Autopostkantoor. 

2.  In dit tijdelijk postkantoor zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1968 worden verkocht. Voorts is het 
kantoor aangewezen voor het ter verzending aannemen van gewone, aangetekende en 
expressestukken. 

3.  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden stukken, die uitsluitend mogen zijn 
gefrankeerd met Zomerpostzegels 1968, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder 
stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor. 

4.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk 
AUTOPOSTKANTOOR gebruikt. 

5.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
districtspostkantoor ’s-Gravenhage. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met 

uitsluitend Zomerpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn 
aangebracht; 

c.  te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere 
stempeling AUTOPOSTKANTOOR/ZOMERPOSTZEGELS 1968. 
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6.  Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, met de gewone 
middelen van vervoer, aan de geadresseerden toegezonden. Gebruik van dienstomslagen, zowel 
voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk 
verboden. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0589 Afdruk in zwart 
VDW 889 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 9 april 1968 tot en met vrijdag 12 april 1968. 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Kinderpostzegel 1968 
 

Dienstorder No H.607 van 31 oktober 1968: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik 
bijzondere stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1968 (vgl do. 510/1968) zal in de hierna 

vermelde plaatsen, op de daarachter vermelde datum(s), een tijdelijk postkantoor worden 
gevestigd, gehuisvest in het Autopostkantoor. 
Amsterdam  12 t.e.m. 14 november 
Haarlem  15 november 
Leeuwarden  18 november 
Groningen  19 november 
Assen  20 november 
Zwolle  21 november 
Deventer  22 november 
Arnhem  25 november 
Nijmegen  26 november 
’s-Hertogenbosch  27 november 
Eindhoven  28 en 29 november 
Maastricht  2 december 
Roermond  3 december 
Hilversum  9 december 
Utrecht  10 december 
Breda  11 december 
Middelburg  12 december 
Rotterdam  16 en 17 december 
’s-Gravenhage  18 en 19 december 
Leiden  20 december 
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2.  De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken worden, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer 
Kinderpostzegels 1968, voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De in het tijdelijk 
postkantoor te Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en ’s-Gravenhage ter post bezorgde stukken 
zullen tevens worden voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel Autopostkantoor. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk 
AUTOPOSTKANTOOR gebezigd. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 
genoemde postkantoren. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk) en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend 

Kinderpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere 

stempeling Autopostkantoor/Kinderpostzegels 1968. 
Toezending dient te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk (zie punt 1 hier voren). 

5.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel aan de 
geadresseerden toegezonden. 
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 2 gebruikt. 
 
TBBS 0590 Afdruk in zwart 
VDW 938 

   
 

Gebruiksdata woensdag 18 en donderdag 19 december 1968. 
 
’s-GRAVENHAGE     40 jaar N.V.P.H. 1969 
 

Dienstorder No H.111 van 20 februari 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
poststempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  In verband met de herdenking van het 40-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging van 

Postzegelhandelaren zal op 8 en 9 maart a.s. in het Kurhauscomplex te Scheveningen een tijdelijk 
postkantoor worden gevestigd. 

2.  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde stukken zullen worden voorzien van een afdruk van 
een bijzonder poststempel en van een afdruk van een dagtekeningstempel van het postkantoor 's-
Gravenhage. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden 
gebruikt. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
districtspostkantoor te ’s-Gravenhage. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige 

Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten, welke is gericht aan de directeur van 

het districtspostkantoor te ’s-Gravenhage en waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere stempeling 
40 JAAR N.V.P.H. 
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5.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van de ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel aan de 
geadresseerden toegezonden. 
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 
 

  
 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE 81, 82, 83, 84, 85 en 86 gebruikt. 
 
TBBS 0591 Afdruk in zwart 
VDW 943 
 

   
 

    
 

Gebruiksdata zaterdag 8 maart 1969 en zondag 9 maart 1969. 
 
’s-GRAVENHAGE     Verkoop Zomerpostzegels 1969 
 

Dienstorder No H.205 van 3 april 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
poststempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1969 zal van 15 t.e.m. 18 april a.s. te 

Amsterdam (op de Dam) en van 21 t.e.m. 25 april a..s. te ’s-Gravenhage (op de Lange Vijverberg 
nabij de Vijverdam) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, gehuisvest in het Autopostkantoor. 

2.  In deze tijdelijke postkantoren zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1969 worden verkocht. Voorts 
zijn de kantoren aangewezen voor het ter verzending aannemen van gewone, aangetekende en 
expresse-stukken. 

3.  De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden stukken, die uitsluitend mogen zijn 
gefrankeerd met Zomerpostzegels 1969, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder 
poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor. 

4.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk 
AUTOPOSTKANTOOR gebruikt. 

5.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
districtspostkantoor te Amsterdam c.q. ’s-Gravenhage. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk,enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd, eveneens 

uitsluitend met Zomerpostzegels 1969, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn 
aangebracht; 
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c.  in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten, gericht aan de directeur van het 
postdistrict Amsterdam c.q. ’s-Gravenhage; op de omslag duidelijk te vermelden: Bijzondere 
stempeling AUTOPOSTKANTOOR/ZOMERPOSTZEGELS 1969. 

Toezending dient uiteraard te geschieden aan elk districtspostkantoor afzonderlijk. 
6.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 

niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, aan de 
geadresseerden toegezonden. Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te 
zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 2 gebruikt. 
 
TBBS 0592 Afdruk in zwart 
VDW 945 
 

 
 

Gebruiksperiode van maandag 21 april 1969 tot en met vrijdag 25 april 1969. 
 
’s-GRAVENHAGE     Nationale Postzegeltentoonstelling HAGAPOST 1969; 57

ste
 Filatelistendag 

 

Dienstorder No H.250 van 24 april 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzondere 
poststempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Van 8 t.e.m. 11 mei a.s. wordt in de Houtrusthal te ’s-Gravenhage de Nationale 

Postzegeltentoonstelling "HAGAPOST 1969" gehouden. Ter gelegenheid daarvan wordt in het 
tentoonstellingsgebouw, van 8 t.e.m. 10 mei a.s. een tijdelijk postkantoor gevestigd. 

2.  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse stukken 
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage. 

3.  Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de bijzondere opdruk 
"Hagapost 1969" gebezigd. 

4.  Voorts zal in genoemd tijdelijk postkantoor, echter alleen op 10 mei a.s., een afzonderlijke 
bijzondere poststempel gebruikt worden in verband met de 57

e
 Filatelistendag. Voor de op die dag 

ter verzending aangeboden aangetekende stukken worden de in punt 3 bedoelde nummerstroken 
gebruikt. 

5.  De beide bijzondere poststempels mogen niet gezamenlijk op één poststuk worden 
aangebracht. 

6.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
districtspostkantoor te ’s-Gravenhage. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige 

Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: 

voor de in punt 2 bedoelde stempel: Bijzondere stempeling HAGAPOST 1969; 
voor de in punt 4 bedoelde stempel: Bijzondere stempeling 57e FILATELISTENDAG. 

Om misverstand te voorkomen is het gewenst dat toezending van de desbetreffende stukken in 
afzonderlijke omslagen geschiedt, één voor de "HagapoststempeI" (punt 2) en één voor de 
"Filatelistendagstempel" (punt 4). 

7.  Bijvoeging van een retouromslag, voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken, is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, aan de 
geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 
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Tevens werden o.a. de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE 70, 81, 82 en 84 gebruikt. 
 
TBBS 0593     Stempel ‘HAGAPOST 1969’, afdruk in zwart 
VDW 947 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van donderdag 8 mei 1969 tot en met zaterdag 10 mei 1969. 
 
TBBS 0594    Stempel ‘57

ste
 Filatelistendag’, afdruk in zwart 

VDW 948 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 10 mei 1969. 
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’s-GRAVENHAGE     3rd International Conference on Congenital Malformations 1969 
 

Dienstorder No H.492 van 21 augustus 1969: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  In verband met de "3rd International Conference on Congenital Malformations" wordt, van 8 t.e.m. 

13 september a.s., in het postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw een bijzondere poststempel 
gebruikt. 

2.  De tijdens het congres in genoemd postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en 
expresse-stukken zullen, behalve van een afdruk van het bijzondere poststempel, tevens worden 
voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-Gravenhage. 

4.  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige 

Nederlandse postzegels 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 districtspostkantoor ’s-Gravenhage; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling INT. CONF. on CONGENITAL MALFORMATIONS. 

5.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn gestempeld, aan de geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0595 Afdruk in zwart 
VDW 955 
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 8 september 1969 tot en met zaterdag 13 september 1969. 
 
’s-GRAVENHAGE     25 jaar Benelux-douane-akkoord 1969 
 

Dienstorder No H.491 van 21 augustus 1969: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder poststempel. 
1.  Van 8 t.e.m. 14 september a.s. zal in verband met "25 jaar Benelux-douane-akkoord" in het 

Beneluxhuis, Nassauplein 38 te ’s-Gravenhage, tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in die brievenbus ter post bezorgde stukken zullen - indien zij zijn geadresseerd en voldoende 

gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels - worden voorzien van een afdruk van een 
bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage. 
Van bedoelde stukken kan geen aantekening worden verkregen. 

3.  Desgewenst kunnen niet-aangetekende stukken ter stempeling worden toegezonden aan de 
directeur van het districtspostkantoor te ’s-Gravenhage. 

4.  De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige 

Nederlandse postzegels 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 districtspostkantoor ’s-Gravenhage; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling 25 jaar Benelux douane-akkoord. 

5.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn gestempeld, aan de geadresseerden toegezonden. 
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Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Dienstorder No H.507 van 28 augustus 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik 
nummerstroken met bijzondere opdruk (aanvulling op do. 491/1969) . 
1.  In aansluiting op het vermelde in do. 491/1969 wordt medegedeeld, dat van 8 t.e.m. 12 september 

a.s. in het Beneluxhuis, Nassauplein 38 te ’s-Gravenhage, tevens een tijdelijk postkantoor zal 
worden gevestigd, alwaar de in vorengenoemde do. bedoelde bijzondere poststempel zal worden 
gebruikt. 

2.  Voor aangetekend te verzenden poststukken zullen nummerstroken met de bijzondere opdruk “25 
jaar Benelux douane-akkoord" worden gebruikt. 

3.  Voor de wijze van toezending van te stempelen poststukken wordt verwezen naar meergenoemde 
dienstorder. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE 81, 82 en 83 gebruikt. 
 
TBBS 0596 Afdruk in zwart 
VDW 956 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 8 september 1969 tot en met zondag 14 september 1969. 
 
’s-GRAVENHAGE      Internationaal congres van de "Association Internationale de Sauvetage 

et de premiers Secours en cas d'accidents (AISS)" 1969 
 

Dienstorder No H.492 van 21 augustus 1969: Gebruik bijzonder poststempel. 
1.  In het postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw wordt van 17 t.e.m. 20 september a.s. een 

bijzondere poststempel gebruikt t.g.v. het Internationaal congres van de "Association Internationale 
de Sauvetage et de premiers Secours en cas d'accidents (AISS)". 

2.  De tijdens het congres in genoemd postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en 
expresse-stukken zullen, behalve van een afdruk van het bijzondere poststempel, tevens worden 
voorzien van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-Gravenhage. 

4.  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met geldige 

Nederlandse postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
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c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan de directeur van 
het districtspostkantoor ’s-Gravenhage; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling CONGRES AISS. 

5.  Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn gestempeld, aan de geadresseerden toegezonden. 
Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0597 Afdruk in zwart 
VDW 958 
 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 17 september 1969 tot en met zaterdag 20 september 1969. 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     Xllth Congress International Road Transport Union 1970 
 

Dienstorder No H.297 van 22 mei 1970: Gebruik bijzondere poststempel. 
1.  In het postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw van 1 t.e.m. 4 juni a.s., ter gelegenheid van het 

'Xllth Congress International Road Transport Union’ een bijzondere poststempel worden gebruikt. 
De in genoemd postkantoor tijdens dit congres ter post bezorgde stukken worden voorzien van een 
afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van dit postkantoor. 

2.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 

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 

postzegels 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 CONGRESS INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION. 
Bijsluiting van een verzoek moet achterwege blijven. 

4.  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden 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 terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 2 gebruikt. 
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TBBS 0598 Afdruk in zwart 
VDW 974 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 1 juni 1970 tot en met donderdag 4 juni 1970. 
 
 
’s-GRAVENHAGE     ABVA Congres 1970 
 

Dienstorder No H.297 van 22 mei 1970: Gebruik bijzondere poststempel. 
1.  In het postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw van 10 t.e.m. 12 juni a.s., ter gelegenheid van 

het 'ABVA Congres 1970’ een bijzondere poststempel worden gebruikt. 
De in genoemd postkantoor tijdens dit congres ter post bezorgde stukken worden voorzien van een 
afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van dit postkantoor. 

2.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 

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 

postzegels 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 ABVA CONGRES. 
Bijsluiting van een verzoek moet achterwege blijven. 

4.  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden 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 terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 2 gebruikt. 
 
TBBS 0599 Afdruk in zwart 
VDW 975 
 

  
 

Gebruiksperiode van woensdag 10 juni 1970 tot en met vrijdag 12 juni 1970. 
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’s-GRAVENHAGE     World Food Congress 1970 
 

Dienstorder No H.297 van 22 mei 1970: Gebruik bijzondere poststempel. 
1.  In het postkantoor 's-Gravenhage-Congresgebouw van 16 t.e.m. 30 juni a.s., ter gelegenheid van 

het 'WORLD FOOD CONGRESS' een bijzondere poststempel worden gebruikt. 
De in genoemd postkantoor tijdens dit congres ter post bezorgde stukken worden voorzien van een 
afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van dit postkantoor. 

2.  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 

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 

postzegels 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 WORLD FOOD CONGRESS. 
Bijsluiting van een verzoek moet achterwege blijven. 

4.  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden 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 terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 1 en 2 gebruikt. 
 
TBBS 0600 Afdruk in zwart 
VDW 976 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 16 juni 1970 tot en met dinsdag 30 juni 1970. 
 
’s-GRAVENHAGE     Herdenking ‘einde Pacific oorlog, capitulatie van Japan, enz.' 1970 
 

Dienstorder No H.441 van 6 augustus 1970: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de herdenking 'einde Pacific oorlog, capitulatie van Japan, enz.' zal op 15 

augustus a.s. in het Nederlands Congresgebouw te ’s-Gravenhage tijdelijk een brievenbus worden 
geplaatst. De in deze brievenbus ter post bezorgde correspondentie wordt voorzien van een afdruk 
van een bijzonder poststempel. 
Van deze stukken kan geen aantekening worden verlangd. 

2  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 

3  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 

postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht. 
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c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan de in punt 2 
genoemde postdirecteur; op de envelop/omslag moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere 
stempeling 'Einde Pacific oorlog/capitulatie van Japan'. 

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

verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden 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 terugzending ervan is uitdrukkelijk verboden. 

 
TBBS 0601 Afdruk in zwart 
VDW 980 
 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 15 augustus 1970. 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     54th Conference of the International Law Association (ILA 70) 1970 
 

Dienstorder No H.451 van 13 augustus 1970: Gebruik bijzondere poststempel. 
1  In verband met de 54th Conference of the International Law Association (ILA 70), zal in het  

postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw, van 24- 29 augustus a.s., een bijzonder poststempel 
worden gebruikt. 
De in het postkantoor, tijdens dit congres, ter post bezorgde poststukken worden voorzien van een 
afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van het postkantoor. 

2  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-Gravenhage. 

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 

postzegels 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 ILA 70. 
Bijvoeging van een verzoek moet achterwege blijven. 

4  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden 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 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 1 en 2 gebruikt. 
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TBBS 0602 Afdruk in zwart 
VDW 981 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 24 augustus 1970 tot en met zaterdag 29 augustus 1970. 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     3rd International Congress of the Transplantation Society 1970 
 

Dienstorder No H.451 van 13 augustus 1970: Gebruik bijzondere poststempel. 
1  In verband met de 3rd International Congress of the Transplantation Society, zal in het  

postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw, van 7 t.e.m. 11 september a.s., een bijzonder 
poststempel worden gebruikt. 
De in het postkantoor, tijdens dit congres, ter post bezorgde poststukken worden voorzien van een 
afdruk van de desbetreffende bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van het postkantoor. 

2  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-Gravenhage. 

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 

postzegels 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 TRANSPLANTATION CONGRESS. 
Bijvoeging van een verzoek moet achterwege blijven. 

4  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden 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 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 1 en 2 gebruikt. 
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TBBS 0603 Afdruk in zwart 
VDW 984 
 

    
 

Gebruiksperiode van maandag 7 september 1970 tot en met vrijdag 11 september 1970. 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     58

e
 Inter-Parlementaire Conferentie 1970 

 

Dienstorder No H.514 van 17 september 1970: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik 
bijzondere poststempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1  Ter gelegenheid van de 58e Inter-Parlementaire Conferentie zal van 1 t.e.m. 3 oktober en van 5 

t.e.m. 9 oktober a.s. in de Kelderzaal van de Grafelijke Zalen te ’s-Gravenhage een tijdelijk 
postkantoor worden gevestigd. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken 
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van 
een dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage. 

3  Voor aangetekend te verzenden poststukken worden nummerstroken met de bijzondere opdruk 
'58th IPU Conference' gebruikt. 

4  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 

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 

postzegels 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 58TH IPU CONFERENCE. 
Bijvoeging van een verzoek moet achterwege blijven. 

6  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen -indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd -aan de afzender(s} worden teruggezonden 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 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 
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TBBS 0604 Afdruk in zwart 
VDW 985 

   
 

  
 

Gebruiksperioden van donderdag 1 tot en met zaterdag 3 oktober en van maandag 5 tot en met 
vrijdag 9 oktober 1970. 
 
’s-GRAVENHAGE     Internationale Filatelistische Tentoonstelling 25 jaar Verenigde Naties 1970 
 

Dienstorder No H.577 van 8 oktober 1970: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing 
brievenbus en gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 'Internationale Filatelistische Tentoonstelling 25 jaar Verenigde Naties' zal 

op 23 en 24 oktober a.s. in het Vredespaleis te ’s-Gravenhage een tijdelijk postkantoor worden 
gevestigd. Voorts zal op 24 en 25 oktober a.s., in de tentoonstellingsruimte, tijdelijk een brievenbus 
worden geplaatst. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken, 
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, worden voorzien van een afdruk van 
een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het 
postkantoor ’s-Gravenhage-Vredespaleis. 
Eenzelfde stempeling wordt toegepast op de in de tijdelijke brievenbus geposte stukken. Van deze 
laatste poststukken kan echter geen aantekening worden verlangd. 

3  Voor aangetekend te verzenden poststukken worden de normaliter in het postkantoor ’s-
Gravenhage-Vredespaleis in gebruik zijnde nummerstroken 'La Haye Cour Internationale de 
Justice' gebezigd. 

4  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 

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 

postzegels 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 ’s-Gravenhage, waarop duidelijk moet zijn vermeld: Bijzondere stempeling 
INTERNATIONALE FILATELISTISCHE TENTOONSTELLING 25 JAAR VERENIGDE NATIES.  

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

verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd -aan de afzender(s) worden teruggezonden 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 terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 
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Dienstorder No H.593 van 15 oktober 1970: Speciale herinneringsenveloppen ter gelegenheid 
van de 'Internationale Filatelistische Tentoonstelling 25 jaar Verenigde Naties' (uitgave van de 
organiserende tentoonstellingscommissie). 
1  Ter gelegenheid van de 'Internationale Filatelistische Tentoonstelling 25 jaar Verenigde Naties' die 

van 23 t/m 25 oktober a.s. zal worden gehouden in het Vredespaleis te ’s-Gravenhage, zullen door 
de organiserende vereniging twee speciale herinneringsenveloppen worden uitgegeven, die op 
verzoek van het Internationale Hof van Justitie door de PTT, bij wijze van uitzondering, worden 
gefrankeerd met 'Cour' zegels: 
a.  De ene envelop zal worden voorzien van 'Cour'-zegels met een gezamenlijke frankeerwaarde 

van 25 cent (briefport in het binnenlands verkeer en in het verkeer met de Rijksdelen Overzee, 
de Benelux en de overige EEG-Ianden) i.c. door middel van de waarden van 3 cent, 7 cent en 
15 cent. 

b.  De andere envelop zal worden voorzien van 'Cour'-zegels met een gezamenlijke 
frankeerwaarde van 45 cent (het algemeen internationale briefport), i.c. door middel van één 
blok van vier zegels van 5 cent en één zegel van 25 cent. 

2  De 'Cour'-zegels op de enveloppen zullen worden voorzien van een afdruk van de bijzondere 
stempel met randschrift' ’s-Gravenhage 23-25 oktober 1970 Internationale Filatelistische 
Tentoonstelling 25 jaar Verenigde Naties' (zie do. H 577/1970), terwijl op de enveloppen voorts een 
afdruk zal worden geplaatst van de normale in het postkantoor ’s-Gravenhage-Vredespaleis in 
gebruik zijnde dagtekeningstempel met de datum 24 oktober 1970. 

3  De enveloppen worden door de organiserende vereniging voor een ieder verkrijgbaar gesteld 
tegen een prijs van: 
a.  f 2,25 voor een gefrankeerde en gestempelde binnenlandse envelop als bedoeld onder 1a; 
b.  f 2,50 voor een gefrankeerde en gestempelde envelop met buitenlandse frankeerwaarde als 

bedoeld onder 1 b. 
4  Aan verzoeken tot levering van de enveloppen zal tot 15 november 1970 gevolg worden gegeven 

door de organiserende vereniging. Bestellingen kunnen worden gedaan door vooruitbetaling van 
het verschuldigde op postrekeningnummer 101555 ten name van de Penningmeester van de 
postzegelverzamelaars vereniging 'Verenigde Naties/Verenigd Europa', Meloenstraat 129 te ’s-
Gravenhage. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-VREDESPALEIS 1 gebruikt. 
 
TBBS 0605 Afdruk in zwart 
VDW 988 
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Gebruiksperiode van vrijdag 23 oktober 1970 tot en met zondag 25 oktober 1970. 
 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     Conférence du Droit International Humanitaire 1971 
 

Dienstorder No H.112 van 16 februari 1971: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 'Conférence du Droit International Humanitaire' zal van 1 t.e.m. 5 maart 

a.s. in het postkantoor ’s-Gravenhage-Vredespaleis een bijzondere poststempel worden gebruikt. 
2  De in genoemd postkantoor tijdens het congres ter post bezorgde stukken worden voorzien van 

een afdruk van de bijzondere poststempel en daarnaast van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van genoemd postkantoor. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE (niet aan het kantoor in het Vredespaleis). 

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 

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

vermeld:  
Bijzondere stempeling CONFÉRENCE DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE. 

5  De in een verzamelenvelop/-verpakking ter stempeling toegezonden poststukken zullen, indien de 
verzamelenvelop/-verpakking niet is gefrankeerd, aan de afzender(s) worden teruggezonden 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 terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-VREDESPALEIS 1 gebruikt. 
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Gebruiksperiode van maandag 1 maart 1971 tot en met vrijdag 5 maart 1971. 
 
’s-GRAVENHAGE     CEPT 1971 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juni 1971: In april 1971 is in het 
gewone model typenraderstempels (Duits model) een stempel aangemaakt ’s-Gravenhage-CEPT, 
hetwelk uitsluitend wordt gebruikt door het nu gedurende twee jaren in Nederland gevestigde 
secretariaat van de “Conférence Européenne des administrations des Postes et des 
Télécommuncations”. Naar wij vernamen zouden afdrukken van dit stempel –voorshands?- niet voor 
verzamelaars beschikbaar kunnen worden gesteld. Verzamelaars die voor afdrukken belangstelling 
hebben, kunnen ons dit opgeven (maar nog géén stukken of zegels zenden), waarna wij zullen 
trachten te bepleiten dat aanverzoeken van verzamelaars collectief of individueel gevolg kan worden 
gegeven. 
 
TBBS 0607 
VDW – 

   
 

Het stempel werd verstrekt op 15 april 1971 en vernietigd op 4 september 1979. 
Gebruiksperiode van vrijdag 16 april 1971 tot ... 
 
’s-GRAVENHAGE     Actie voor het behoud van de Borobudur / Pasar Malam 1971 
 

Dienstorder No H.307 van 8 juni 1971: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In het kader van de actie voor het behoud van de Borobudur zal, van 29 juni t.e.m. 3 juli a.s., op de 

Pasar Malam in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expresse-stukken 

worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 

4  De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
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b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse 
postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 

c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan de directeur 
van het postkantoor ’s-Gravenhage; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling PASAR MALAM. 

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 
teruggezonden 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 werden o.a. de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE 47, 60, 82 en 92 gebruikt. 
 

Eerstedagenveloppen NVPH nummer 113 komen voor waarbij na de stempeling met het stempel 
´eerste dag van uitgifte´ tevens afdrukken zijn aangebracht van het bijzondere poststempel. 
 

 
 
TBBS 0608 Afdruk in zwart 
VDW 1000 
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Gebruiksperiode van dinsdag 29 juni 1971 tot en met zaterdag 3 juli 1971. 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     N.V.P.H. Show 1972 
 

Dienstorder No H.235 van 25 april 1972: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
poststempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1  Ter gelegenheid van de 'N.V.P.H. Show 1972' zal van 5 t.e.m. 7 mei a.s. in het Kurhauscomplex te 

Scheveningen een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. 
2  De in het tijdelijk postkantoor ter post bezorgde correspondentie, gefrankeerd met geldige 

Nederlandse postzegels, wordt voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en 
daarnaast van een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage. 

3  Voor aangetekend te verzenden poststukken worden nummerstroken met de bijzondere opdruk 
'N.V.P.H. Show 1972' gebruikt. 

4  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 
De ter stempeling toegezonden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoende te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse 

postzegels 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 

’s-Gravenhage, te worden gesloten waarop duidelijk moet worden vermeld: Bijzondere 
stempeling N.V.P.H. SHOW 1972. 

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 
teruggezonden 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 uitdrukkelijk verboden. 
 

Persbericht: Een bijzonder poststempel wordt gebruikt ter gelegenheid van de "N.V.P.H. 
(Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren)-Show 1972" van die 5 tot en met 7 mei 1972 
wordt gehouden in het Kurhaus te Scheveningen. Aldaar zal een speciaal postkantoor worden 
gevestigd, dat  op zaterdag en zondag normaal functioneert (zonder de zaterdagtoeslag van 50 cent 
voor verscheidene handelingen).  
Aangetekende stukken worden voorzien van aantekenstrookjes met inschrift ’s-Gravenhage-N.V.P.H.-
Show 1972. 
 

 
 

Diverse dagtekeningstempels van ’s-Gravenhage zijn gebruikt, zoals ’s-GRAVENHAGE 3, 52, 74, 78b 
(proefstempel), 89, 90 en 93. 
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Gebruiksperiode van vrijdag 5 mei 1972 tot en met zondag 7 mei 1972. 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     Thorbecketentoonstelling 1972 
 

Dienstorder No H.283 van 16 mei 1972: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de Thorbecketentoonstelling zal van 1 juni t.e.m. 2 juli a.s. in het Museum 

voor het Onderwijs, Hemsterhuisstraat 2E, ’s-Gravenhage, tijdelijk een brievenbus worden 
geplaatst. 

2  De in die brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor ’s-Gravenhage (dus niet 
in de tentoonstellingsruimte) worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel van 
’s-Gravenhage. Van deze poststukken kan geen aantekening worden verlangd. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 

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 

postzegels 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 

’s-Gravenhage, te worden gesloten waarop duidelijk moet worden vermeld: Bijzondere 
stempeling THORBEGKETENTOONSTELLING.  

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 
teruggezonden 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 uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werden o.a. de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE 3, 52 en 74 gebruikt. 
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Gebruiksperiode van donderdag 1 juni 1972 tot en met zondag 2 juli 1972. 
 
’s-GRAVENHAGE     Vlle Session Ordinaire van de CEPT 1972 
 

Dienstorder No H.499 van 29 augustus 1972: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
poststempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1  Ter gelegenheid van de Vlle Session Ordinaire van de CEPT (Conférence Européenne des 

Administrations des Postes et des Télécommunications) zal van 11 t.e.m. 22 september a.s., op de 
begane grond in het Nederlands Congresgebouw te ’s-Gravenhage een tijdelijk postkantoor 
worden gevestigd. 
Op 16 en 17 september a.s. is dit tijdelijk postkantoor echter gesloten. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden poststukken worden voorzien van een 
afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van de dagtekeningstempel ’s-
Gravenhage-Congresgebouw. 
In de bijzondere poststempel wordt het CEPT -embleem opgenomen. 

3  Voor aangetekend te verzenden poststukken worden nummerstroken met de opdruk LA HAVE 
CEPT gebruikt. 

4  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE (niet aan het Congresgebouw). 
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 

postzegels die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; voor zover nodig 
wordt de aandacht gevestigd op de per 1 september 1972 geldende gewijzigde posttarieven; 

c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de directeur van het postkantoor 
’s-Gravenhage, te worden gesloten; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling LA HAVE CEPT. 

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

(voldoende) is gefrankeerd zal de zending aan de afzender(s) worden teruggezonden 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 uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 2 gebruikt. 
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a. Eerste gebruiksperiode van maandag 11 september 1972 tot en met vrijdag 15 september 1972 . 
b. Tweede gebruiksperiode van maandag 18 september 1972 tot en met vrijdag 22 september 1972. 
 
’s-GRAVENHAGE     3

e
 Congress FEFAS PTT 1972 

 

Persbericht: Ter gelegenheid van het 3e Congres FEFAS-PTT (Fédération Européenne des 
Fonctionnaires Administratifs Supérieurs PTT) wordt in het Nederlands Congresgebouw te ’s-
Gravenhage  op 28 september 1972 een tijdelijk postkantoor gevestigd. De op 28, 29 en 30 
september a.s. in genoemd postkantoor ter post bezorgde stukken worden voorzien van een afdruk 
van een bijzonder poststempel. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 2 gebruikt. 
 
TBBS 0612 Afdruk in zwart 
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Gebruiksperiode van donderdag 28 september 1972 tot en met zaterdag 30 september 1972. 
 
’s-GRAVENHAGE     Dag van de Postzegel 1972 
 

Dienstorder No H.540 van 19 september 1972: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de 
Postzegel 1972'. 
1  Ter gelegenheid van de 'Dag van de Postzegel 1972' zal op 7 oktober a.s. tijdelijk een brievenbus 

worden geplaatst te: 
Amsterdam:  in Hotel Casa 400, James Wattstraat 75; 
Breda:  in het Gemeenschapshuis De Kleiberg, Dr. Struykenstraat; 
Den Helder:  in de Gemeentelijke Schouwburg, Julianaplein 3; 
Emmeloord:  in het Prinsenhof, Zuiderkade 6; 
Geleen:  in Hotel De Hanenhof, Markt 96; 
’s-Gravenhage:  bij de Nationale Nederlanden, Prinses Beatrixlaan; 
Groningen:  in de Korenbeurs, Vismarkt; 
Rotterdam:  in het Postkantoor, Coolsingel; 
Zierikzee:  in het Sportcentrum Onderdak. 

2  De in bedoelde brievenbussen ter post bezorgde stukken, die moeten zijn geadresseerd en 
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, zullen door middel van een degelpers 
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel. 
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3  In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding (in contouren) opgenomen van het vroegere 
'Generaal Post Comptoor'; het randschrift zal bestaan uit de tekst: 'DAG VAN DE POSTZEGEL        
’s-GRAVENHAGE 7 OKTOBER 1972'. 
De te gebruiken stempelafdrukken zijn voor alle plaatsen identiek; ook de in de brievenbussen 
buiten ’s-Gravenhage geposte stukken worden voorzien van de hier voren bedoelde bijzondere 
poststempel. 

4  In verband met de machinale stempeling moet de frankering van deze poststukken geschieden in 
de rechter bovenhoek van de adreszijde; hiervoor staat een rechthoekig vlak van maximaal 6 cm 
breedte en 4 cm hoogte ter beschikking, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk. 

5  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in 
punt 1 genoemde postkantoren. Deze ter stempeling toegezonden poststukken worden allemaal 
voorzien van een (machinale) afdruk van de in punt 3 bedoelde bijzondere poststempel. 

6  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.) moeten in 
een als brief gefrankeerde envelop/verpakking worden gesloten, gericht aan de desbetreffende 
postdirecteur. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 
DAG VAN DE POSTZEGEL 1972. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet beslist achterwege blijven. 

7  Poststukken die niet aan de hiervoor omschreven wijze en plaats van frankering voldoen kunnen 
niet met de degelpers worden gestempeld. Deze poststukken worden gestempeld met de normale 
dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor en daarna aan de geadresseerde(n) 
gezonden. Het vorenstaande geldt zowel voor de toegezonden poststukken als voor de 
poststukken die in de tijdelijke brievenbussen worden gepost. 
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. 

 

Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale envelop vervaardigd met 
volgnummer 5. 
 
TBBS 0613 Afdruk in zwart 
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Gebruiksdatum zaterdag 7 oktober 1972. 
 
’s-GRAVENHAGE      40eme Congres de l'Union Internationale des Transports Publics' (UITP) 

1973 
 

Dienstorder No H.221 van 24 april 1973: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het '40eme Congres de l'Union Internationale des Transports Publics' (UITP) 

zal in het postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  De op 7, 8 en 11 mei 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 
dagtekeningstempel van bedoeld postkantoor. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 
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 

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 de directeur 
van het postkantoor ’s-Gravenhage; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling 40e UITP-congres. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
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 
teruggezonden 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 uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 2 gebruikt. 
 
TBBS 0614 Afdruk in zwart 
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Gebruiksdata maandag 7 mei 1973, dinsdag 8 mei 1973 en vrijdag 11 mei 1973. 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     Europese Conferentie van Ministers van Verkeer 1973 
 

Dienstorder No H.282 van 29 mei 1973: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer te ’s-Gravenhage (12 

t.e.m. 15 juni a.s.) zal een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
2  De door de conferentiedeelnemers verzonden poststukken worden voorzien van een afdruk van 

een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-
Gravenhage. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 
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 

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 ’s-Gravenhage; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling EUROPESE CONFERENTIE MINISTERS VAN VERKEER. 

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 
geretourneerd 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 uitdrukkelijk verboden. 
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Gebruiksperiode van dinsdag 12 juni 1973 tot en met vrijdag 15 juni 1973. 
 
’s-GRAVENHAGE     16e UNIPEDE Congres 1973 
 

Dienstorder No H.398 van 14 augustus 1973: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  In het postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw zal van 27 t.e.m. 31 augustus a.s. een 

bijzonder poststempel worden gebruikt ter gelegenheid van het 16e UNIPEDE Congres (Union 
Internationale des Producteurs et Distributeurs d'Energie Electrique). 

2  De in genoemd tijdvak in bedoeld postkantoor ter post bezorgde stukken worden voorzien van een 
afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk van een dagtekeningstempel 
van het postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 
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 

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 ’s-Gravenhage; op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling 16E UNIPEDE CONGRES. 

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

onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender(s) teruggezonden 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 uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 2 gebruikt. 
 
TBBS 0616 Afdruk in zwart 
VDW 1042 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 27 augustus 1973 tot en met vrijdag 31 augustus 1973. 
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’s-GRAVENHAGE     Tentoonstelling 'Voor U Majesteit' 1973 
 

Dienstorder No H.421 van 21 augustus 1973: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Voor U Majesteit' zal van 1 t.e.m. 22 september a.s. in het 

museum voor het Onderwijs, Hemsterhuisstraat 2E, ’s-Gravenhage tijdelijk een brievenbus worden 
geplaatst. 

2  De in bedoelde brievenbus ter post bezorgde correspondentie -mits geadresseerd en voldoende 
gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor ’s-Gravenhage (niet in 
het museum) voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel en daarnaast van een afdruk 
van een dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 
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 

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 ’s-Gravenhage. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling TENTOONSTELLING VOOR U MAJESTEIT.  

Bijsluiting van eert apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling. 
4  Indien de envelop/verpakking - waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden - niet c.q. 

onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender(s) teruggezonden 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 uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 1 gebruikt. 
 
TBBS 0617 Afdruk in zwart 
VDW 1043 
 

  
 

Gebruiksperiode van zaterdag 1 september 1973 tot en met zaterdag 22 september 1973. 
 
’s-GRAVENHAGE     Landelijke beurs voor vrijetijdsbesteding 'Hobby 74' 1974 
 

Dienstorder No H.161 van 26 maart 1974: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing 
brievenbus en gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de Landelijke beurs voor vrijetijdsbesteding 'Hobby 74' zal op 5, 6, 8 en 9 april 

a.s. in de Houtrusthallen te ’s-Gravenhage een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. Verder wordt 
van 5 t.e.m. 9 april a.s. in de filatelie-expositieruimte aldaar tijdelijk een brievenbus geplaatst. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden poststukken alsmede de in de tijdelijke 
brievenbus geposte stukken worden voorzien van een afdruk van een bijzonder poststempel; 
daarnaast wordt op de poststukken tevens een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-
Gravenhage 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 ’s-GRAVENHAGE. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren : 
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a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht 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 ’s-Gravenhage. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling HOBBY 74. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling. 
4  Als 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. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde 
poststukken. 
Zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan is het gebruik 
van dienstenveloppen uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE 1 en 3 gebruikt. 
 
TBBS 0618 Afdruk in zwart 
VDW 1053 

   
 

Gebruiksdata: vrijdag 5 april 1974 en zaterdag 6 april 1974 alsmede maandag 8 april 1974 en dinsdag 
9 april 1974. 
 
’s-GRAVENHAGE     30 jaar Bevrijding 1975 
 

Dienstorder No H.195 van 17 april 1975: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de expositie '30 jaar bevrijding' van de Documentatiegroep '40-'45 zal van 2 

t.e.m. 11 mei a.s. in het Museum voor het Onderwijs, Hemsterhuisstraat 2E te ’s-Gravenhage, 
tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 

2  De in die brievenbus geposte correspondentie - mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 
geldige Nederlandse postzegels - wordt op het postkantoor ’s-Gravenhage gestempeld met een 
bijzonder poststempel; daarnaast wordt tevens nog een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-
Gravenhage aangebracht. 

3  Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 
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 

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 ’s-Gravenhage. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel 30 JAAR BEVRIJDING DOCUMENTATIEGROEP '40-'45. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
4  Ais 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. 
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Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde 
poststukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te 
stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0619 Afdruk in zwart 
VDW 1072 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 2 mei 1975 tot en met zondag 11 mei 1975. 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     48

e
 Esperanto-congres 1975 

 

Dienstorder No H.314 van 1 juli 1975: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel (Esperanto-congres). 
1  Ter gelegenheid van het 48e Esperanto-congres zal van 26 juli t.e.m. 2 augustus a.s. in 'Op 

Gouden Wieken' te ’s-Gravenhage tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2  De in de brievenbus geposte correspondentie - mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 

geldige Nederlandse postzegels - wordt op het postkantoor ’s-Gravenhage gestempeld met een 
bijzonder poststempel; daarnaast wordt tevens nog een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-
Gravenhage aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 
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 

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 ’s-Gravenhage. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel 48e ESPERANTO-CONGRES. 

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

4  Als 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. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde 
poststukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te 
stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd een afdruk van het proef dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE 78 b aangebracht 
alsmede ’s-GRAVENHAGE 1. 
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TBBS 0620 Afdruk in zwart 
VDW 1080 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van zaterdag 26 juli 1975 tot en met zaterdag 2 augustus 1975. 
 
’s-GRAVENHAGE     Algemene vergadering van de 'International Electrotechnical Commission' 

1975 
 

Dienstorder No H.415 van 2 september 1975: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de algemene vergadering van de 'International Electrotechnical Commission' 

zal van 15 t.e.m. 26 september a.s. in het postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw 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 van het postkantoor 
’s-Gravenhage-Congresgebouw (volgnummer 2)aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 
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 

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 ’s-Gravenhage. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. 

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

4  Als 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. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde 
poststukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te 
stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 2 gebruikt. 
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TBBS 0621 Afdruk in zwart 
VDW 1082 
 

 
 

Gebruiksperiode van maandag 15 september 1975 tot en met vrijdag 26 september 1975. 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     Internationale Filatelistische Tentoonstelling 30 jaar Verenigde Naties. 

UNO-FIL '75 
 

Dienstorder No H.478 van 7 oktober 1975: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing 
brievenbus en gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 'Internationale Filatelistische Tentoonstelling 30 jaar Verenigde Naties. 

UNO-FIL '75' zal in het collegegebouw van het Vredespaleis te ’s-Gravenhage  
-  op 24 oktober a.s. een tijdelijk postkantoor worden gevestigd; geopend van 13.00 tot 17.00 uur; 
-  van 24 t.e.m. 26 oktober a.s. in de tentoonstellingsruimte tijdelijk een brievenbus worden 

geplaatst. 
Voorts zal voor de duur van de tentoonstelling een bijzonder poststempel worden gebruikt. 

2  De in het tijdelijk postkantoor aangeboden poststukken alsmede de in de tijdelijke brievenbus 
geposte stukken -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse 
postzegels -worden gestempeld met de bijzondere poststempel; daarnaast wordt op deze 
poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel ’s-Gravenhage-Vredespaleis 
(volgnummer 1)aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a.  te zijn geadresseerd; 
b.  volgens hun aard en gewicht voldoen,de 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 ’s-Gravenhage. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel UNO-FIL '75. 

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

4  Als 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. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop bij te voegen voor terugzending van gestempelde 
poststukken. 
Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden; zowel voor toezending van te 
stempelen posts1ukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-VREDESPALEIS 1 gebruikt. 
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TBBS 0622 Afdruk in zwart 
VDW 1087 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 24 oktober 1975 tot en met zondag 26 oktober 1975. 
 
’s-GRAVENHAGE     30-jarig jubileum van de Luchtvaart Historische Vereniging / Ballonvaart 
 

Dienstorder No H.309 van 22 juni 1976: Speciale ballonvaart, vestiging tijdelijk postkantoor en 
gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter herdenking van het 30-jarig jubileum van de Luchtvaart Historische Vereniging zal op 10 juli 

a.s. te ’s-Gravenhage een ballonvaart plaatsvinden; in het Westbroekpark aldaar zal voorts een 
tijdelijk postkantoor worden gevestigd en een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
Met de ballonnen zullen poststukken tot en met 5 gram (uitgezonderd luchtpostbladen en 
binnenlandse postbladen) worden vervoerd. 
Speciale diensten (aantekening, spoedbestelling, e.d.) zijn voor deze stukken niet toegestaan. 
De te vervoeren poststukken moeten zijn geadresseerd en voldoende zijn gefrankeerd met geldige 
Nederlandse postzegels. Boven het normaliter verschuldigde port en eventueel luchtrecht moet 
een extra luchtrecht van 50 cent per poststuk worden voldaan. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken - geadresseerd en voldoende gefrankeerd (inclusief het 
extra luchtrecht ad 50 cent) - toezenden aan de directeur van het postkantoor ’s-Gravenhage, in 
een als brief gefrankeerde envelop/verpakking. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden 
vermeld: PER SPECIALE BALLONVAART. 
De op deze poststukken gehechte postzegels worden te ’s-Gravenhage gestempeld met de in punt 
1 bedoelde bijzondere poststempel. 
Tevens bestaat de mogelijkheid poststukken af te geven aan het loket van een postkantoor. Op de 
kantoren van terpostbezorging dient te worden nagegaan of de stukken voldoende zijn gefrankeerd 
(inclusief het extra luchtrecht ad 50 cent), waarna de op de stukken gehechte postzegels 
zorgvuldig dienen te worden gestempeld met een (normale) dagtekeningstempel. 
De kantoren van terpostbezorging zenden deze stukken in een (verzamel-)dienstomslag aan de 
directeur van het postkantoor ’s-GRAVENHAGE; op de omslag moet worden vermeld: PER 
SPECIALE BALLONVAART. 
Te ’s-Gravenhage wordt naast de postzegels/stempelafdrukken een afdruk geplaatst van de in 
punt 1 bedoelde bijzondere poststempel. 
De onderwerpelijke (filatelistische) correspondentie, die aan de loketten wordt aangeboden 
alsmede de rechtstreeks door belanghebbende aan het postkantoor ’s-Gravenhage toe te zenden 
poststukken moeten uiterlijk 7 juli a.s. te 24.00 uur op het postkantoor ’s-Gravenhage zijn 
aangebracht. 

3  Op zaterdag 10 juli a.s. is in het tijdelijk postkantoor in het Westbroekpark te ’s-Gravenhage (ook) 
nog gelegenheid om stukken aan te bieden, die met de ballonnen worden vervoerd. 

4  Aan de ballonvaart nemen verschillende ballonnen deel. Nadat de ballonnen zijn gedaald, zal 
worden getracht de meegevoerde poststukken aan het plaatselijk, c.q. dichts bijzijnde postkantoor 
af te geven en - zo dit niet mogelijk is - aan de politie ter plaatse met het verzoek om voor 
overhandiging aan de postdienst te willen zorgdragen. 
De stukken dienen op de postkantoren te worden voorzien van een 'aankomststempel' in de vorm 
van een afdruk van een (normale) dagtekeningstempel d.d. 10-7-76 (uuraanduiding landingstijd). 
Met het behandelen van de stukken kan tot nà het weekeinde worden gewacht. Doorzending van 
de stukken aan de geadresseerden vindt plaats met de gewone middelen van vervoer. Ingeval de 
poststukken worden afgegeven aan een hulppostkantoor, poststation of 
plattelandspostagentschap, dient in overleg met het hoofdkantoor de stempeling en doorzending te 
worden geregeld. 
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5  Voor de verantwoording van het verschuldigde extra luchtrecht ad 50 cent is het gebruik van de 
luchtpostzegels voor bijzondere vluchten en de zogenoemde Kraaizegels toegestaan, doch niet 
verplicht. 
In verband hiermede zullen de postzegels voor bijzondere vluchten van 28 juni t.e.m. 7 juli 1976 
aan alle zegelloketten verkrijgbaar zijn. Na laatstgenoemde datum geschiedt de verkoop daarvan 
weer uitsluitend aan de op sommige kantoren opengestelde filatelistenloketten. 
(N.B.: de postzegels voor bijzondere vluchten zijn op 10 juli a.s. ook nog verkrijgbaar in het, in punt 
3 bedoelde, tijdelijke postkantoor in het Westbroekpark te ’s-Gravenhage). 

 

Door o.a de volgende postkantoren werden afdrukken van aankomststempels geplaatst: 
ALBLASSERDAM 3 (19.00 uur) 
DORDRECHT 18 (19.00 uur) 
KINDERDIJK 2 (19.00 uur) 
RIDDERKERK 3 (19.00 uur) 
WASPIK 2 (19.00 uur) 
 
TBBS 0623v Afdruk in violet (afdruk op of naast de postzegel) 
TBBS 0623z Afdruk in zwart (afdruk op of naast de postzegel) 
VDW 1112 

  
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 10 juli 1976. 
 
’s-GRAVENHAGE     250-jarig bestaan van de Portugese Synagoge ’s-Gravenhage 1976 
 

Dienstorder No H.398 van 17 augustus 1976: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Portugese Synagoge, Jan Evertstraat, ’s-

Gravenhage zal, op 3 september a.s. aldaar tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2  De in die brievenbus geposte correspondentie, mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 

geldige Nederlandse postzegels, wordt op het postkantoor ’s-Gravenhage (niet in de synagoge) 
gestempeld met een bijzonder poststempel. 
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3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-GRAVENHAGE. 
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 

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 ’s-Gravenhage. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel 250 JAAR PORTUGESE SYNAGOGE.  

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

4  Als 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. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van 
gestempelde poststukken. Het gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor 
toezending van te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

 
TBBS 0624 Afdruk in zwart 
VDW 1115 
 

 
 

Gebruiksdatum vrijdag 3 september 1976. 
 
’s-GRAVENHAGE     Campagne ‘Verstandig met Energie’ 1977 
 

Dienstorder No H.9 van 11 januari 1977: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  In verband met de campagne 'Verstandig met Energie' zal op 25 januari a.s., in de hal van het 

Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30, ’s-Gravenhage, een tijdelijk 
postkantoor worden gevestigd; openingstijden van 11.00-16.30 uur. 

2  De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden correspondentie, mits voldoende 
gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, wordt gestempeld met een bijzonder 
poststempel. In deze poststempel wordt alleen tekst opgenomen, t.w.: ’s-Gravenhage 25 januari 
1977 Verstandig met Energie. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor ’s-Gravenhage. 
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 

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 ’s-Gravenhage. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Stempeling met poststempel VERSTANDIG MET ENERGIE. 

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

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 
verwijzing naar het vermelde in deze dienstorder. Bijvoeging van een 
retourenvelop/retourverpakking voor terugzending van gestempelde poststukken is niet geoorloofd. 
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Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen poststukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 
TBBS 0625 Afdruk in zwart 
VDW 1121 

  
 

Gebruiksdatum dinsdag 25 januari 1977. 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     37th International Congress of Pharmaceutical Sciences 1977 
 

Dienstorder No H.383 van 23 augustus 1977: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het '37th International Congress of Pharmaceutical Sciences' zal, van 5 t.e.m. 

9 september 1977 de in het postkantoor ’s-Gravenhage-Congresgebouw verzonden 
correspondentie - mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse 
postzegels - worden gestempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op de 
poststukken nog een afdruk geplaatst van een dagtekeningstempel van genoemd postkantoor. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken toezenden aan de directeur van het postkantoor ’s-
Gravenhage. 
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 INTERNATIONAL CONGRESS 
OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. 

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

3  Als 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. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te voegen voor terugzending van 
gestempelde poststukken. Gebruik van dienstenveloppen, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 2 gebruikt. 
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TBBS 0626 Afdruk in zwart 
VDW 1143 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 5 september 1977 tot en met vrijdag 9 september 1977. 
 
’s-GRAVENHAGE     Dag van de Postzegel 1977 
 

Dienstorder No H.422 van 20 september 1977: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de 
Postzegel 1977'. 
1  Ter gelegenheid van de 'Dag van de Postzegel 1977' wordt op 8 oktober a.s. tijdelijk een 

brievenbus geplaatst te: 
Amsterdam,  in Hotel Casa 400, James Wattstraat 75; 
Arnhem,  in De Coehoorn, Coehoornstraat 11 ; 
’s-Gravenhage,  in het gebouw van de Nationale Nederlanden, Prinses Beatrixlaan 19; 
Roosendaal,  in 't Wit Roosken, Nispensestraat 14; 
Rotterdam,  in het postkantoor Delftseplein; 
Scherpenzeel (Gld),  in De Heyhorst, Hovenierslaan; 
Ubach over Worms,  in Sporthal Ter Waerden, Kloosterstraat. 

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 van het Postmuseum te ’s-Gravenhage 
opgenomen; het stempelrandschrift luidt: Dag van de Postzegel. ’s-Gravenhage 8 oktober 1977. 
De stempelafdrukken zijn voor alle poststukken hetzelfde, ook al worden deze poststukken niet in 
’s-Gravenhage ter post bezorgd. Een en ander geschiedt op verzoek van de Nederlandse 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 derhalve binnen 
vorengenoemd 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 uiteraard evenmin machinaal worden gestempeld. 
De poststukken moeten 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 Scherpenzeel (Gld) echter aan de directeur van het postkantoor 
VEENENDAAL en voor Ubach over Worms aan de directeur van het postkantoor HEERLEN. 
Deze poststukken worden, op een centraal punt en machinaal, gestempeld met de in punt 3 
bedoelde bijzondere poststempel. De ter stempeling toe te zenden poststukken -die moeten 
voldoen aan de in de punten 2 en 4 genoemde voorwaarden (adressering, frankering binnen 
bepaalde 'grenzen', enz.) -dienen in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden 
gesloten, gericht aan de directeur van het desbetreffend postkantoor (zie ook eerste alinea hier 
voren). Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling d.v.m. bijzonder 
poststempel DAG VAN DE POSTZEGEL 1977. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; aan dergelijke verzoeken kan i.v.m. de 
machinale en centrale stempeling niet worden voldaan. 
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Aangezien de machinale stempeling op één centraal punt geschiedt behoort er rekening mee te 
worden gehouden dat het verscheidene dagen kan duren voordat de desbetreffende poststukken 
bij de geadresseerden 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 
(normale) dagtekeningstempel van het desbetreffend postkantoor en daarna aan de 
geadresseerden worden 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/retourverpakking 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. 

 

Dienstorder No H.436 van 27 september 1977: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de 
Postzegel 1977' (rectificatie do. H 4221 1977). 
In dienstorder H.42211977 is een storende fout gesloten. Bij de plaatsen, in punt 1, dient nog te 
worden vermeld: Hoogeveen, in de Tamboer, Hoofdstraat 17. 
 

Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale envelop vervaardigd met 
volgnummer 10. 
 
TBBS 0627 Afdruk in zwart 
VDW 1145 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 8 oktober 1977. 
 
’s-GRAVENHAGE     4th International Congress for Virology 1978 
 

Dienstorder No H.333 van 15 augustus 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het '4th International Congress for Virology' wordt bij de congreszaal in het 

Nederlands Congresgebouw te ’s-Gravenhage, van 30 augustus t.e.m. 6 september a.s., tijdelijk 
een brievenbus geplaatst. 

2  De in die brievenbus geposte correspondentie wordt -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd 
met geldige Nederlandse postzegels -op het postkantoor ’s-Gravenhage (niet in het Nederlands 
Congresgebouw) gestempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op die poststukken 
nog een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage geplaatst. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan: de directeur van het 
postdistrict, Postbus 99100, 2500 NA ’s-Gravenhage. 
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 4th INT. CONGRESS FOR VIROLOGY. 

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

4  Als de envelop/verpakking - waarin poststukken ter stempeling worden toegezonden - niet c.q. 
onvoldoende is gefrankeerd wordt de zending aan de afzender teruggezonden onder verwijzing 
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naar het vermelde in punt 3, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een 
retourenvelop/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 0628 Afdruk in zwart 
VDW 1162 
 

 
 

Gebruiksperiode van woensdag 30 augustus 1978 tot en met woensdag 6 september 1978. 
 
 
 
 
 
’s-GRAVENHAGE     Xllle Etats Généraux des Communes d'Europe 1979 
 

Dienstorder No H.226 van 24 april 1979: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de 'Xllle Etats Généraux des Communes d'Europe' wordt het postkantoor ’s-

Gravenhage-Congresgebouw opengesteld, van 9 t.e.m. 11 mei a.s.  
De aldaar ter post bezorgde correspondentie wordt gestempeld met een bijzonder poststempel. 
Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van ’s-
Gravenhage aangebracht. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postdistrict, Postbus 99100, 2500 NA ’s-GRAVENHAGE. 
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 

vorengenoemd adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk - bij voorkeur in de 
linkerbovenhoek -worden vermeld: Stempelen met poststempel ETATS GENERAUX 
COMMUNES D'EUROPE. 

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. 
onvoldoende 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 
gestempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen is uitdrukkelijk verboden, zowel voor toezending van te stempelen 
poststukken als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel ’s-GRAVENHAGE-CONGRESGEBOUW 2 gebruikt. 
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TBBS 0629 Afdruk in blauwzwart 
VDW 1176 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 9 mei 1979 tot en met vrijdag 11 mei 1979. 
 
’s-GRAVENHAGE     Het Nederlands Postmuseum 1979 
 

Dienstorder No H.243 van 2 mei 1979: Jubileumbriefkaart en nieuw dagtekeningstempel 
Nederlands Postmuseum. 
1  Op 18 mei 1979 bestaat de stichting 'Het Nederlandse Postmuseum' te ’s-Gravenhage 50 jaar. Ter 

gelegenheid hiervan wordt op die datum een jubileumbriefkaart in de waarde van 40 cent 
uitgegeven. 
Voor de afbeelding op deze briefkaart zijn beeldelementen uit de jaren twintig gebruikt, zoals het 
eerste telefoontoestel met een kiesschijf dat in Nederland voor volautomatisch openbaar 
telefoonverkeer werd gebruikt in 1922. De belettering is ontleend aan gebouwbelettering 
ontworpen door Eric Gill in 1928. 
De waardeaanduiding is weergegeven door het getal 40, geprojecteerd op de 4-cent cijferzegel 
van Chris Lebeau uit 1924. 

2  De jubileumbriefkaart, die een formaat heeft van 146 x 102 mm, zal bij alle postinrichtingen in 
Nederland verkrijgbaar zijn zolang de voorraad strekt. De oplaag is 2.000.000 stuks. 
De briefkaart is niet verkrijgbaar via de automaatverkoop. 
Aan verzoeken van het publiek om andere dan jubileumbriefkaarten moet uiteraard worden 
voldaan. 

3  Hoewel er geen speciale eerste-dag-stempel verschijnt, kunnen de jubileumbriefkaarten eventueel 
gestempeld worden met de nieuwe dagtekeningstempel van het Nederlands Postmuseum, die 
eveneens op 18 mei 1979 in gebruik wordt genomen. 
Voor nadere bijzonderheden omtrent de stempeling wordt verwezen naar do. 244/1979. 

4  De ontwerpen van de briefkaart en de nieuwe dagtekeningstempel zijn verzorgd door een team 
van grafische ontwerpers uit Breda bestaande uit Henk Cornelissen, Karel Kruijsen en Frans 
Bevers. Gedrieën hebben zij ook de inrichting van de jubileumtentoonstelling van het Nederlandse 
Postmuseum begeleid. 
In verband met de voorbereidingen van deze tentoonstelling is het museum t.e.m. 18 mei a.s. 
gesloten. 
 

 (verkleind weergegeven) 
 

Stempelafdruk, machinaal aangebracht, met de datum 18 mei 1979 16.00 uur. 
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’s-GRAVENHAGE     Dagtekeningstempel Nederlands Postmuseum 18 V 79 
 

Dienstorder No H.244 van 2 mei 1979: Dagtekeningstempel Nederlands Postmuseum 18 V 79. 
1  Aan belangstellenden wordt gelegenheid geboden om de Jubileumbriefkaart (zie do. 243/1979) 

alsook andere, geadresseerde en voldoende gefrankeerde, poststukken ter stempeling toe te 
zenden. De poststukken worden gestempeld met de nieuwe dagtekeningstempel van het 
Nederlands Postmuseum, gedateerd 18 V 79. 

2  De Poststukken dienen vóór 25 mei a.s. te worden gezonden aan het postdistrict ’s-Gravenhage, 
Afdeling Loketdiensten, Postbus 99130, 2500 NA ’s-GRAVENHAGE (niet aan het Postmuseum, 
dat overigens t.e.m. 18 mei a.s. is gesloten). 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 

vorengenoemd adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk - bij voorkeur in de 
linkerbovenhoek -worden vermeld: Stempelen met stempel POSTMUSEUM. 

Bijsluiten van aparte verzoeken moet beslist achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend 
bij de verwerking van de te verwachten hoeveelheid te stempelen stukken, terwijl overigens ook 
niet aan dergelijke aparte verzoeken kan worden voldaan. 

3  Als 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 2, sub c, van deze dienstorder. Het is niet geoorloofd een 
retourenvelop/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 0630 Alleen met datum 18. V. 79. 
VDW – 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 18 mei 1979. 
 
’s-GRAVENHAGE     Wereldkampioenschap moderne vijfkamp Junioren 1979 
 

Dienstorder No H.449 van 11 september 1979: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van het 'Wereldkampioenschap Moderne Vijfkamp voor Junioren’ wordt van 21 

t.e.m. 30 september 1979 in het jeugdcentrum 'Overvoorde’ te Rijswijk ZH tijdelijk een brievenbus 
geplaatst. De in die brievenbus geposte correspondentie wordt gestempeld met een bijzonder 
poststempel; plaatsnaam ’s-Gravenhage. Daarnaast wordt op die poststukken ook nog een afdruk 
van een dagtekeningstempel van ’s-Gravenhage aangebracht. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postdistrict, Postbus 99100, 2500 NA ’s-GRAVENHAGE. 
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 
vorengenoemd adres. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempelen 
met poststempel WERELDKAMPIOENSCHAP MODERNE VIJFKAMP JUNIOREN.  

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. 
onvoldoende 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 voorterugzending van gestempelde poststukken. 
Gebruik van dienstenveloppen is verboden, zowel voor toezending van te stempelen poststukken 
als voor de terugzending ervan. 

 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-GRAVENHAGE 1 en 49 gebruikt. 
 
TBBS 0631 Afdruk in blauwzwart 
VDW 1187 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 21 september 1979 tot en met zondag 30 september 1979. 
 
’s-GRAVENHAGE     Tentoonstelling 'Expozee' 1979 
 

Dienstorder No H.485 van 2 oktober 1979: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzondere 
poststempel. 
1  In verband met de tentoonstelling 'Expozee' wordt van 25 oktober t.e.m. 4 november 1979, in het 

Museum voor het Onderwijs, Hemsterhuisstraat 2E te ’s-Gravenhage, tijdelijk een brievenbus 
geplaatst. De in die brievenbus geposte correspondentie wordt gestempeld met een bijzonder 
poststempel. Daarnaast wordt op die poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van 
’s-Gravenhage aangebracht. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan het hiervoor genoemde 
kantoor. 
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 EXPOZEE. 
Bijsluiten van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt alleen maar vertragend bij de 
verwerking van de correspondentie. 
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3  Als 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 2, sub c, van deze dienstorder. 
Het is niet geoorloofd een retourenvelop/retourverpakking bij te sluiten voor terugzending van 
gestempelde poststukken. Gebruik van dienstenveloppen is verboden; zowel voor toezending van 
te stempelen poststukken als voor de terugzending ervan. 

4  Adres: Postdistrict, Postbus 99100, 2500 NA ’s-GRAVENHAGE. 
 
TBBS 0632 Afdruk in zwart 
VDW 1191 

   
 

Gebruiksperiode van donderdag 25 oktober 1979 tot en met zondag 4 november 1979. 
 
 
 


