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HAARLEM 
 

Provincie Noord-Holland 
 
HAARLEM     Nationale Bloemententoonstelling 1910 
 

Mededeeling No 1496
s
 van 17 maart 1910: Op het terrein van de Nationale Bloemententoonstelling, 

welke van 23 Maart tot 16 Mei 1910 te Haarlem zal worden gehouden, wordt een tijdelijk bijpost- en 
telegraafkantoor gevestigd, dat mede voor den localen, interlocalen en internationalen telefoondienst 
zal zijn opengesteld. 
De tentoonstelling werd georganiseerd door de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. 
 
TBBS 0663 Afdruk in zwart 
VDW 11 
 

    
 

Een afdruk van het stempel met de datum 4 maart 1910 is aangebracht op de bladzijde van het 
Hoofdbestuur van het oude stempelboek. De afdrukken met de data 27 juni en 31 juni 1914 zijn 
afkomstig uit het stempelboek van De Munt. 

   
 

Gebruiksperiode van woensdag 23 maart 1910 tot en met zondag 29 mei 1910. 
 
HAARLEM     12

de
 Ned. Philatelistendag 1921 

 

Dienstorder No H.669 van 7 september 1921: Philatelistendag. Op 17 September a.s. wordt te 
Haarlem een Philatelistendag gehouden. De stukken, welke op dien dag, worden gepost in het 
gebouw der sociëteit “Vereeniging” aldaar, zullen worden voorzien van den afdruk van een bijzonder 
stempel. 
 
TBBS 0664 Afdruk in zwart 
VDW 34 
 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 17 september 1921. 
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HAARLEM     Missie Tentoonstelling Mittovos 1931 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1931: Gedurende de 
van 18 tot en met 25 October j.l. gehouden missietentoonstelling te Haarlem was op het 
tentoonstellingsterrein een postinrichting in eigen beheer van het tentoonstellingscomité gevestigd, 
waar gelegenheid bestond correspondentie te verzenden onder stempelafdruk van een afzonderlijke 
dagteekeningstempel, luidende HAARLEM * MISSIETENTOONSTELLING * / MITTOVOS / 1931. 
Mittovos (Ik zend U !) beteekende voor deze gelegenheid Missie Tentoonstelling Voor Onze 
Spaarnestad. Van de postinrichting werd een druk gebruik gemaakt. 
 
TBBS 0665 Afdruk in zwart 
VDW 105 
 

    
 

Gebruiksperiode van zondag 18 oktober 1931 tot en met zondag 25 oktober 1931. 
 
 
 
 
HAARLEM     Schaefer’s Lilliput Sprookjesstad 1933 
 
TBBS 0666 Afdruk in violet 
VDW 126 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 17 juni 1933 tot en met zondag 25 juni 1933. 
 
 
 
 
HAARLEM     27

ste
 Nederlandsche Philatelistendag 1936 

 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1936: In de 
"Mededeelingen P.T.T." van 26 Augustus 1936 lezen we o.a.: In het café-restaurant Brinkman, Groote 
Markt, te Haarlem zal op 5 September a.s. ter gelegenheid van den 27en Nederlandschen 
Philatelistendag een bijpostkantoor gevestigd zijn. Tijdens den 27en Nederlandschen Philatelistendag 
op 5 September te Haarlem, is de op de tentoonstelling ter post bezorgde correspondentie van een 
bijzondere stempelafdruk voorzien. 
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TBBS 0667 Afdruk in violet 
VDW 172 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 5 september 1936. 
 
HAARLEM     Tentoonstelling “Opbloei” 1937 
 

Dienstorder No 276bis van 4 mei 1937: Gelegenheidsstempels. 
Op de tentoonstelling "Opbloei", welke van 30 April t/m 8 Mei te Haarlem wordt gehouden is een 
brievenbus geplaatst. Van 4 Mei j.l. af worden de in deze bus gedeponeerde poststukken van den 
afdruk van een bijzonderen poststempel voorzien. 
 
TBBS 0668 Afdruk in violet 
VDW 188 

  
 

Gebruiksperiode van dinsdag 4 mei 1937 tot en met zaterdag 8 mei 1937. 
 
HAARLEM     Shaefer’s Sprookjesstad “Lilliput” 1937 
 

Dienstorder No 311 van 19 mei 1937: Gelegenheidsstempels. 
1.  Te Haarlem, Den Helder en Zwolle zal achtereenvolgens van 21 t/m 26 Mei, van 28 Mei t/m 2 Juni 

en van 11 t/m 16 Juni a.s. de sprookjesstad "Lilliput" zijn gevestigd. 
2.  De correspondentie, welke in een aldaar te plaatsen brievenbus ter post wordt bezorgd, zal van 

den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 
 
TBBS 0669 Afdruk in violet 
VDW 190 
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Gebruiksperiode van vrijdag 21 mei 1937 tot en met woensdag 26 mei 1937. 
 
HAARLEM     Missie Tentoonstelling “Mittovos” 1948 
 

Dienstorder No H.465 van 30 juni 1948: Gelegenheidsstempels. 
1.  Van 3 t/m 11 Juli a.s. zal te Haarlem in het Gem. Concertgebouw de tentoonstelling "Mittovos" 

worden gehouden. 
2.  De correspondentie, welke in de aldaar aanwezige brievenbus zal worden ter post bezorgd, zal van 

een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
 

Verder werd naast het bijzondere poststempel een dagtekeningstempel HAARLEM 10 gebruikt. 
 
TBBS 0670 Afdruk in zwart (afdruk op of naast de postzegel) 
VDW 318 
 

  
 

Gebruiksperiode van zaterdag 3 juli 1948 tot en met zondag 11 juli 1948. 
 
 
 
 
 
HAARLEM     Internationaal Esperanto Congres 1954 
 

Dienstorder No H.539 van 21 juli 1954: Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van het in het Concertgebouw te Haarlem te houden 39ste Internationale 

Esperanto Congres zal aldaar van 31 Juli t/m 7 Augustus a.s. in het Auto- PTT -kantoor, hetwelk 
voor dat doel in de onmiddellijke nabijheid van genoemd gebouw zal worden opgesteld, een tijdelijk 
bij- PTT -kantoor worden gevestigd. 

2.  De in dit bijkantoor ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken zullen ván een 
afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien. 

 

Tevens zijn afdrukken van de dagtekeningstempels AUTO-POSTKANTOOR 2 of 3 aangebracht. 
 



502 
 

TBBS 0671 Afdruk in zwart 
VDW 456 

  
 

 
 

Gebruiksperiode van zaterdag 31 juli 1954 tot en met zaterdag 7 augustus 1954. 
 
HAARLEM     Frans Hals Museum; Frans Hals-tentoonstelling 1962 
 

Dienstorder No H.211 van 19 april 1962: Bijzonder stempel. 
1.  Van 27 april t.e.m. 30 september a.s. zal in het Frans Hals Museum te Haarlem een brievenbus 

worden geplaatst. 
2.  De in bedoelde brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder 

stempel worden voorzien en wel: 
a.  gedurende het tijdvak 27 april t.e.m. 14 juni a.s. van een afdruk van een stempel, waarvan de 

tekst en voorstelling betrekking hebben op het Frans Hals Museum; 
b.  gedurende het tijdvak 15 juni t.e.m. 30 september a.s. van een afdruk van een stempel, 

waarvan de tekst en voorstelling betrekking hebben op de gedurende dat tijdvak te houden 
Frans Hals-tentoonstelling. 

 

Tevens is een afdruk van het dagtekeningstempel HAARLEM-STATION 7, 8 of 10 aangebracht. 
 

TBBS 0672     Stempel Frans Hals Museum; afdruk in zwart 
VDW 634 
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Door een instelfout van de maandkarakters van het stempel HAARLEM-STATION 7 komt de 
maandaanduiding JUNI (VI) voor in plaats van APRIL (IV). 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 27 april 1962 tot en met donderdag 14 juni 1962. 
 

 
Frans Hals Tentoonstelling 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
 
TBBS 0673r      Stempel Frans Hals Tentoonstelling, afdruk in rood 
TBBS 0673z Stempel Frans Hals Tentoonstelling, afdruk in zwart 
VDW 642 
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Gebruiksperiode van vrijdag 15 juni 1962 tot en met zondag 30 september 1962. 
 
HAARLEM     Verkoop Rode Kruispostzegels 1963 
 

Dienstorder No H.463 van 12 september 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1.  Ter stimulering van de verkoop van de Rode Kruis-postzegels zal van 16 t.e.m. 21 september a.s. 

te Haarlem een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden 
gehuisvest. 

2.  In dit kantoor zullen uitsluitend Rode Kruis-postzegels worden verkocht. 
3.  De op het tijdelijk bijpostkantoor ter verzending aangeboden, uitsluitend met Rode Kruis-postzegels 

gefrankeerde, gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een 
bijzonder 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. 
 
TBBS 0674 Afdruk in zwart 
VDW 692 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 16 september 1963 tot en met zaterdag 21 september 1963. 
 
HAARLEM     Stuif Stuif 1964 
 

Dienstorder No H.385 van 16 juli 1964: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Ter gelegenheid van "STUIF STUIF" te Haarlem zal van 3 t.e.m. 21 augustus a.s. in de 

badmintonhal te Haarlem tijdelijk een brievenbus worden geplaatst.  
2.  De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen 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 
postdistrict Haarlem. Het verdient aanbeveling op de omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING" te stellen. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel HAARLEM-STATION 8 gebruikt. 
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TBBS 0675 Afdruk in zwart 
VDW 715 
 

    
 

Gebruiksperiode van maandag 3 augustus 1964 tot en met vrijdag 21 augustus 1964. 
 
 
 
 
 
HAARLEM     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. 
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TBBS 0676 Afdruk in zwart 
VDW 818 
 

 
 

Gebruiksdatum maandag 21 november 1966. 
 
 
 
HAARLEM     Stuif Stuif 1967 
 

Dienstorder No H.338 van 22 juni 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1. Van 3 t.e.m. 21 juli a.s, zal inde Kennemer Sporthal te Haarlem, t.g.v. de kinderspeel- en 

werkplaats "Stuif Stuif", tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde stukken zullen op het postkantoor Haarlem 

worden voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel. 
3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 

stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en 
gewicht 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 genoemde postkantoor. Op de omslag dient duidelijk te 
worden vermeld "Bijzondere stempeling “STUIF STUIF". 

 

Tevens werd dagtekeningstempel HAARLEM-STATION 8 gebruikt. 
 
TBBS 0677v Afdruk in violet 
TBBS 0677z Afdruk in zwart 
VDW 854 

   
 

  
 

Gebruiksperiode van maandag 3 juli 1967 tot en met 21 juli 1967. 
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HAARLEM     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 werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 2 gebruikt. 
 
TBBS 0678 Afdruk in zwart 
VDW 858 

   
 

Gebruiksperiode van maandag 21 augustus 1967 tot en met vrijdag 25 augustus 1967. 
 
HAARLEM     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. 
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het Autopostkantoor worden ingezet. 
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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 werd dagtekeningstempel AUTO-POSTKANTOOR 1 gebruikt. 
 
TBBS 0679 Afdruk in zwart 
VDW 881 
 

 
 

Gebruiksperiode van woensdag 13 december 1967 tot en met vrijdag 15 december 1967. 
 
HAARLEM     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. 

 
TBBS 0680 Afdruk in zwart 
VDW 919 
 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 15 november 1968. 
 
HAARLEM     Dag van de Postzegel 1969 
 

Dienstorder No H.565bis van 25 september 1969: Gebruik bijzondere poststempel "Dag van de 
Postzegel 1969". 
1.  Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel 1969" zal op 11 oktober a.s. tijdelijk een 

brievenbus worden geplaatst te: 
Amsterdam  in het Van Nispenhuis, Stadhouderskade 45; 
Apeldoorn  in de Orpheus Schouwburg, Churchillplein 1; 
Assen  in het Wilco-centrum, Rembrandtlaan 9a; 
Enschede  in restaurant Het Volkspark,Parkweg; 
Haarlem  in de aula van de A. H. Gerhardschool, Zijlvest 25a; 
Kerkrade  in de Roda-hal, Europaplein; 
Leeuwarden  in achterzaal De Klanderij,Zuiderplein 33; 
Middelburg  in restaurant De Brasserie, Langedelft 10; 
Rotterdam  in het districtspostkantoor, Coolsingel; 
Utrecht  in de Hojelkazeme, Croeselaan 96. 

2;  De in bedoelde brievenbussen ter postbezorgde poststukken, welke moeten zijn geadresseerd en 
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels zullen door middel van een 
zogenoemde degelpers worden voorzien van een afdruk van een bijzondere poststempel alsmede 
van een afdruk van een dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. Van deze 
stukken kan geen aantekening worden verkregen. 
In verband met de machinale stempeling moet de frankering van deze stukken geschieden in de 
rechterbovenhoek van de adreszijde," hiervoor staat een rechthoekig vlak van maximum 12 cm 
breedte en 5 cm hoogte ter beschikking, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk. 
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3.  In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding opgenomen van het "Paalhuis" te Amsterdam; 
de tekst luidt: Dag van de Postzegel 1969. Deze bijzondere poststempel is voor alle plaatsen 
identiek. 

4.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 
genoemde postkantoren. 

5.  De ter stempeling toe te zenden stukken, die aan de in punt 2 hier voren genoemde voorwaarden 
moeten voldoen, behoren in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht 
aan de directeur van de in punt 1 vermelde postkantoren; op de omslag moet duidelijk worden 
vermeld: BIJZONDERE STEMPELING DAG V AN DE POSTZEGEL. 
Toezending behoort uiteraard te geschieden aan elk postkantoor afzonderlijk. 

6.  Poststukken die niet aan de hier voren omschreven wijze en plaats van de frankering voldoen 
kunnen niet met de degelpers worden gestempeld. Deze stukken worden gestempeld met een 
normale dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor en daarna aan de 
geadresseerde(n) doorgezonden; dit geldt zowel voor de toegezonden stukken als voor die welke 
in de tijdelijke brievenbus zijn gepost. 

7.  Bijvoeging van een retouromslag/retourverpakking, voor terugzending van gestempelde stukken is 
niet geoorloofd; het gebruik van DIENSTOMSLAGEN zowel voor ter stempeling toe te zenden 
stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel HAARLEM 31 gebruikt. 
 
TBBS 0681 Afdruk in zwart 
VDW 961e 
 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1969. 
 
 

HAMBURG 
 

Duitsland 
 
HAMBURG     Postzegeltentoonstelling ‘Nordposta 77’ 
 

Dienstorder No H.473 van 18 oktober 1977: Gebruik bijzonder poststempel door de 
Filatelistische  Dienst PTT. 
1  In verband met de deelneming van de Filatelistische Dienst PTT aan de postzegeltentoonstelling 

'Nordposta 77', op 5 en 6 november a.s. te Hamburg, zal een bijzonder poststempel worden 
gebruikt. 

2  Deze bijzondere poststempel wordt aangebracht op de uitsluitend met geldige Nederlandse 
postzegels gefrankeerde poststukken; daarnaast wordt op de stukken nog een afdruk geplaatst 
van de dagtekeningstempel 'Filatelistische Dienst PTT 's-Gravenhage'. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de Filatelistische Dienst PTT, 
Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken behoren: 
a  te zijn geadresseerd; 
b  voldoende en uitsluitend 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, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT, 

Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: Stempeling met poststempel NORDPOSTA.  

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt enkel vertragend bij de 
stempeling van deze stukken; 
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4  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. 

 

 
 

Zowel de Nederlandse PTT als de Deutsche Bundespost hebben ter gelegenheid van de 
NORDPOSTA 77 een bijzonder stempel laten aanmaken, waarvan de voorstelling betrekking heeft op 
"De Ruyter"; in het Nederlandse stempel is het admiraalschip "De Zeven Provinciën" afgebeeld en in 
het Duitse stempel de admiraal zelf. 
 
TBBS 0682 Afdruk in zwart 
VDW 1147 
 

  
 

Gebruiksdata zaterdag 5 november 1977 en zondag 6 november 1977. 
 
 
HARDENBERG 
 

Provincie Overijssel 
 
HARDENBERG     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1964 
 

Dienstorder No H.160 van 26 maart 1964: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, 
gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "PARAAT" zal in de hierna genoemde 

plaatsen, gedurende het daaronder vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd: 
EIst  van 14 t.e.m. 18 april 
Zevenaar  van 27 t.e.m. 30 april 
Raalte  van 6 t.e.m. 9 mei 
Ommen  van 14 t.e.m. 18 mei 
Hardenberg   van 27 t.e.m. 30 mei 
Sneek  van 5 t.e.m. 10 juni 
Wolvega  van 17 t.e.m. 20 juni 
Groningen  van 26 juni t.e.m. 4 juli. 

2.  De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel en van de dagtekeningstempel 
"VELDPOST" worden voorzien.  
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Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" worden 
gebruikt. 

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 
betrokken kantoor. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING" te stellen. 

 
TBBS 0683 Afdruk in zwart 
VDW 701e 
 

 
 

Gebruiksperiode van woensdag 27 mei 1964 tot en met zaterdag 30 mei 1964. 
 
 
 
 
HARDERWIJK 
 

Provincie Gelderland 
 
HARDERWIJK     Nieuw postkantoor Harderwijk 1974 
 

Dienstorder No H.282 van 29 mei 1974: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  In verband met de opening van het nieuwe postkantoor zal op 11 juni a.s. te Harderwijk een 

bijzonder poststempel worden gebruikt met afbeelding ('vispoort') + de tekst 'HARDERWIJK 11 
JUNI 1974. NU 2500 POSTKANTOREN. 

2  Alle poststukken (gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels) die op 11 juni a.s. in de 
brievenbussen te Harderwijk worden ter post bezorgd c.q. aan het loket van het postkantoor ter 
verzending worden afgegeven zullen d.m.v. vorenbedoelde bijzondere poststempel worden 
gestempeld. 

3  Poststukken zonder adres worden niet gestempeld, ook niet bij eventuele aanbieding aan het loket 
van het postkantoor Harderwijk. 
Correspondentie, gefrankeerd door middel van een frankeermachine alsmede de poststukken met 
de aanduiding 'port betaald' c.q. 'frankering bij abonnement' worden, uiteraard, evenmin 
gestempeld. 

4  Belangstellenden kunnen niet-aangetekende poststukken ter stempeling toezenden aan de 
directeur van het postkantoor HARDERWIJK. 
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, gericht aan de directeur van het postkantoor 

Harderwijk, te worden gezonden. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: 
Bijzondere stempeling NU 2500 POSTKANTOREN. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven. 
5  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 gebruik 
van dienstenveloppen uitdrukkelijk verboden. 
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TBBS 0684 Afdruk in zwart 
VDW 1059 

  
 

Gebruiksdatum dinsdag 11 juni 1974. 
 
 

HARLINGEN 
 

Provincie Friesland 
 
 
 
HARLINGEN     Leger- en Luchtmachttentoonstelling ‘Paraat’ 1959 
 

Dienstorder No H.179 van 26 maart 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / 
gelegenheidsstempel.  
1.  Van 3 april t/m 24 juni a.s. zal in de na genoemde plaatsen gedurende de daarachter vermelde 

tijdvakken de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" worden gehouden: 
Almelo  van 3 april t/m 11 april, 
Drachten  van 17 april t/m 23 april, 
Hoogeveen  van 30 april t/m 9 mei, 
Heerenveen  van 15 mei t/m 19 mei, 
Veendam  van 23 mei t/m 30 mei, 
Assen  van 6 juni t/m 13 juni, 
Harlingen  van 19 juni t/m 24 juni. 

2.  Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde plaatsen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. Voor de aangetekende 
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 24 gebruikt. 
 
TBBS 0685 Afdruk in zwart 
VDW 556g 
 

  
 

Gebruiksperiode van vrijdag 19 juni 1959 tot en met woensdag 24 juni 1959. 
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HEEMSTEDE 
 

Provincie Noord-Holland 
 
HEEMSTEDE     Internationale Bloemententoonstelling 1925 
 

Mededeeling No 2005S van 4 maart 1925: Op het terrein van de van 10 Maart tot 21 Mei 1925 te 
Heemstede te houden Internationale Voorjaarsbloemententoonstelling zal gedurende bovengenoemd 
tijdvak een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd. 
 

Mededeeling No 2767S van 25 maart 1925: De openstelling op werkdagen van het tijdelijk bijpost-, 
telegraaf- en telefoonkantoor op het terrein van de Internationale Voorjaarsbloemententoonstelling te 
Heemstede is nader vastgesteld op 10.30 m.-5.30 a. 
 
TBBS 0686 Afdruk in zwart 
VDW 45 
 

   
 

Het stempel werd opgeleverd op 23 februari 1925 en naar Heemstede toegezonden op 7 maart 1925. 
Na terugontvangst werd het stempel op 8 juli 1925 overgedragen aan het Postmuseum. 
Gebruiksperiode van dinsdag 10 maart 1925 tot en met donderdag 21 mei 1925. 
 
HEEMSTEDE     Internationale Bloemententoonstelling “Flora” 1935 
 

Mededeelingen P.T.T. van 6 maart 1935: Het bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor op de van 15 
Maart tot en met 19 Mei 1935 te houden internationale bloemententoonstelling “Flora” te Heemstede 
is voor de navolgende onderdeelen van den dienst opengesteld: 
1. Verkoop van frankeer-, plak- en rentezegels en van formulieren; 
2. Aannemen en uitreiken van aangeteekende stukken; 
3. Verzending en uitbetaling van postwissels alsmede uitgifte en uitbetaling van postbewijzen; 
4. Aannemen van postpakketten en expressezendingen; 
5. Ter invordering aannemen van quitantiën; 
6. Postchèque- en girodienst; 
7. Aannemen en verzenden van telegrammen; 
8. Behandeling van locale, interlocale en internationale telefoongesprekken. 
De openstellingsuren zijn: op werkdagen 10.30-17.30 uur; op Zon- en feestdagen 12-15.30 uur. 
 

Toevoeging in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1935: Bezoekers der 
tentoonstelling welke op hun poststukken den afgebeelden stempel wenschen, dienen hun stukken in 
het bijkantoortje af te geven; werpt men ze in de hangbus, dan worden ze door het postkantoor 
Haarlem afgestempeld. 
 

TBBS 0687 Afdruk in violet 
VDW 153 
 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 15 maart 1935 tot en met zondag 19 mei 1935. 
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HEEMSTEDE     Internationaal Kamp 1947 
 

Dienstorder No H.399 van 9 juli 1947: Vestiging tijdelijk bijkantoor. 
1.  Ter gelegenheid van een door de Ned. Touristen Kampeer Club in samenwerking met de ANWB te 

organiseren internationaal Kamp op het Landgoed Groenendaal te Heemstede zal aldaar van 1 tot 
10 Augustus a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 

2.  Op dit bijkantoor kunnen zowel aangetekende als niet-aangetekende stukken ter post worden 
bezorgd; zij zullen van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel HAARLEM 10 gebruikt. 
 

 
 

 
Een afdruk van het bijzondere poststempel komt voor op luchtpoststukken vervoerd per 
hefschroefvliegtuig naar Brussel op 5 november 1947. 
 
TBBS 0688 Afdruk in violet 
VDW 298 

   
 

    
 

Gebruiksperiode van vrijdag 1 augustus 1947 tot en met zondag 10 augustus 1947. 
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HEEMSTEDE     Internationale Bloemententoonstelling “Flora 1953” 
 

Dienstorder No H.202 van 11 maart 1953: Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van de Internationale Bloemententoonstelling "Flora 1953", welke van 13 Maart 

t/m 14 Mei a.s. te Heemstede wordt gehouden, wordt op het tentoonstellingsterrein aldaar een 
tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor gevestigd. 

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

 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1953: Volgens dienstorder 
202 van 11 Maart jl. wordt het hierbij afgebeelde tentoonstellingsstempel van 13 Maart t/m 14 Mei te 
Heemstede gebruikt. Het stempel wordt in paarse kleur op de zegels afgedrukt en ernaast komt op het 
poststuk het gewone dagtekeningstempel Heemstede 4 (in zwarte kleur). 
 

Tevens werd dagtekeningstempel HEEMSTEDE 4 gebruikt. 
 
TBBS 0689 Afdruk in violet 
VDW 427 

   
 

   
 

Afdrukken van het dagtekeningstempel HEEMSTEDE 4 komen voor met de datum van zaterdag 16 
mei 1953. 
 

    
 

Gebruiksperiode van zaterdag 14 maart 1953 tot en met donderdag 14 mei 1953. 
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HEER 
 

Provincie Limburg 
 
HEER     Internationale Ruildag 1966 
 

Dienstorder No H.474 van 1 september 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik 
bijzonder stempel. Internationale ruildag Heer. 
1.  Op 18 september a.s. zal door de Philatelisten-Vereniging "Zuid-Limburg" in "Het Paviljoen" te 

Heer een internationale ruildag worden georganiseerd. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd gebouw tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. De in 

deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel 
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 bedoelde brievenbus, 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 die is geadresseerd aan de directeur van het districtspostkantoor 
MAASTRICHT. 
Op de omslag behoort een duidelijke en in het oog lopende aanduiding "Bijzondere stempeling 
internationale ruildag Heer" te worden gesteld. 

 
TBBS 0690 Afdruk in zwart 
VDW 806 

   
 

Gebruiksdatum zondag 18 september 1966. 
 
 

’s-HEERENBERG 
 

Provincie Gelderland 
 
’s-HEERENBERG     25 jaar Jeugdfilatelie 1979 
 

Dienstorder No H.161 van 20 maart 1979: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van '25 jaar Jeugdfilatelie' wordt op 31 maart en 1 april a.s., in het gebouw 

'Gouden Handen' te 's-Heerenberg tijdelijk een brievenbus geplaatst. 
De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor DOETINCHEM (niet in 'Gouden 
Handen' te 's-Heerenberg) gestempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op die 
poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van 's-Heerenberg aangebracht. 

2  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor, Postbus 99100, 7000 NA DOETINCHEM. 
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 -bij voorkeur in de 
linkerbovenhoek -worden vermeld: Stempelen met poststempel 25 JAAR JEUGDFILATELIE. 

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 de 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. 

 

Tevens werd een afdruk van het dagtekeningstempel ’s-HEERENBERG 2 of ’s-HEERENBERG 3 
aangebracht. 
 
TBBS 0691 Afdruk in zwart 
VDW 1175 

   
 

   
 

Gebruiksdata zaterdag 31 maart 1979 en zondag 1 april 1979. 
 
 

HEERENVEEN 
 

Provincie Friesland 
 
HEERENVEEN     Leger- en Luchtmachttentoonstelling ‘Paraat’ 1959 
 

Dienstorder No H.179 van 26 maart 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor / 
gelegenheidsstempel.  
1.  Van 3 april t/m 24 juni a.s. zal in de na genoemde plaatsen gedurende de daarachter vermelde 

tijdvakken de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" worden gehouden: 
Almelo  van 3 april t/m 11 april, 
Drachten  van 17 april t/m 23 april, 
Hoogeveen  van 30 april t/m 9 mei, 
Heerenveen  van 15 mei t/m 19 mei, 
Veendam  van 23 mei t/m 30 mei, 
Assen  van 6 juni t/m 13 juni, 
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Harlingen  van 19 juni t/m 24 juni. 
2.  Ter gelegenheid hiervan zal in genoemde plaatsen een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 

De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expressestukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. Voor de aangetekende 
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt. 

 
TBBS 0692 Afdruk in zwart 
VDW 556d 
 

X 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 15 mei 1959 tot en met dinsdag 19 mei 1959. 
 
 

HEERLEN 
 

Provincie Limburg 
 
HEERLEN     Schaefer’s Sprookjesstad “Lilliput” 1933 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van september 1933: Heerlen. De 
dwergen zit ten sedert 26 Augustus j.l. in het zuiden van ons land. De lilliput-postmeester voorziet de 
bij hem ingeleverde correspondentie in paarsen inkt van den stempel * HEERLEN * "LILLIPUT" 
SCHAEFFER'S SPROOKJESSTAD, in den verkorten balk den datum, b.v. 1- SEP. 1933. 
 

Lilliputstad. Van Heerlen, waar de dwergen van 26 Augustus t.m. 3 September waren, zijn zij naar 
Groningen vertrokken, waar van 9 t.m. 17 September voorstellingen zijn gegeven en vervolgens. 
werden de tenten opgeslagen te Rotterdam op de van 29 September t.m. 8 October gehouden Beurs 
van de "Dameskroniek". Er schijnt nu een einde gekomen te zijn aan de tournée, welke den 
verzamelaars van gelegenheidsafstempelingen gedurende 1933 12 nieuwe stempels verschaft heeft. 
In Heerlen en Groningen luidde het omschrift in den dubbelring onderin "Lilliput", in Rotterdam -Beurs 
Dameskroniek; voorts in beide eerstgenoemde plaatsen in het bovenste segment SCHAEFER'S, in 
het onderste SPROOKJESSTAD, terwijl in de Rottestad in het onderste segment nog als 2e regel 
voorkomt LILLIPUT. 
 
TBBS 0693 Afdruk in violet 
VDW 135 
 

   
 

De bovenstaande afdruk van het stempel (links) is aangebracht op de stempelkaart van het 
postkantoor Heerlen. De tweede afdruk in zwart is een proefafdruk. 
Gebruiksperiode van zaterdag 26 augustus 1933 tot en met zondag 3 september 1933. 
 
 
 
HEERLEN     Congres "Asocio de Laboristaj Esperantistoj” 1947 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van januari 1947: De "Asocio de 
Laboristaj Esperantistoj” deelt mee, dat ter gelegenheid van het congres van de Bond te Heerlen, op 6 
en 7 April a.s. een speciale poststempel zal worden gebruikt. Verzamelaars kunnen tegen toezending 
van f 0,25 een kaart ontvangen, welke is afgestempeld met de bijzondere stempel. Wil men een ander 
zegel dan de gewone 2 cent als frankering, dan gelieve men deze aan de aanvraag toe te voegen. 
Alle aanvragen te richten aan den penningmeester van het Congres-Comité, den heer H. Hartman, 
Maastrichterlaan 39, Waubach (L.). 
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TBBS 0694 Afdruk in violet 
VDW 291 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 5 april 1947 tot en met maandag 7 april 1947. 
 
HEERLEN     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1965 
 

Dienstorder No H.139 van 18 maart 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, 
gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "PARAAT" zal in de hierna genoemde 

plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd: 
's-Hertogenbosch  van 9 t.e.m. 19 april 
Heerlen  van 27 april t.e.m. 5 mei 
Echt  van 13 t.e.m. 17 mei 
Geleen  van 25 t.e.m. 29 mei 
Venray  van 3 t.e.m. 7 juni 
Deurne  van 15 t.e.m. 19 juni 
Veghel  van 29 juni t.e.m. 3 juli 
Boxtel  van 13 t.e.m. 17 juli. 

2.  De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel, waarin naast het gebruikelijke embleem 
de tekst “1945-1965 20 JAAR BEVRIJDING" is opgenomen, alsmede van een afdruk van de 
dagtekeningstempel "VELDPOST" worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NATO PARAAT" worden 
gebruikt. 

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 
betrokken kantoor. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING PARAAT" te stellen. 

 

Dienstorder No H.177 van 1 april 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, 
gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. (Rectificatie do. 139/1965). 
In aansluiting op do. 139/19Q5 wordt medegedeeld dat voor aangetekend te verzenden stukken 
nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" en niet met de opdruk "NATO PARAAT" zullen 
worden gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel VELDPOST 81 gebruikt. 
 

TBBS 0695 Afdruk in zwart 
VDW 739b 
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Gebruiksperiode van dinsdag 27 april 1965 tot en met woensdag 5 mei 1965. 
 
HEERLEN     Internationale Ruildag Interphil 1968 
 

Dienstorder No H.130 van 29 februari 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  In verband met de door de postzegelvereniging "Heerlen" te houden Internationale Ruildag van 

Interphil zal op 24 maart a.s. in de kantine van de Philips -gebouwen te Heerlen tijdelijk een 
brievenbus worden geplaatst. 

2.  De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende, stukken -welke dienen te 
zijn geadresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels -zullen op het 
postkantoor Heerlen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. 

3.  Desgewenst kunnen, niet-aangetekende, stukken ter stempeling worden toegezonden aan de 
directeur van het postkantoor Heerlen. 
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 frankeerzegels 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 INTERNATIONALE RUILDAG INTERPHIL". 
5. Voor zover nodig wordt opgemerkt dat bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de 

ter stempeling toegezonden stukken niet is 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. 

 
TBBS 0696 Afdruk in zwart 
VDW 888 

  
 

Gebruiksdatum zondag 24 maart 1968. 
 
HEERLEN     Dag van de Postzegel 1973 
 

Dienstorder No H.472 van 18 september 1973: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de 
Postzegel 1973'. 
1  Ter gelegenheid van de 'Dag van de Postzegel 1973' zal op 6 oktober a.s. tijdelijk een brievenbus 

worden geplaatst te: 
Amsterdam,  in Hotel Casa 400, James Wattstraat 75; 
Drachten,  in de Philips kantine; 
Heerlen,  in de Stadsschouwburg, Burgemeester van Grunsvenplein 145; 
Roosendaal,  in het Philips bedrijfsrestaurant; 
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Rotterdam,  in het postkantoor aan de Coolsingel; 
Veendam,  in de kantine van de Technische school; 
Zwolle,  in de Philips hal, Ceintuurbaan. 

2  De in vorenbedoelde brievenbussen ter post bezorgde stukken, mits geadresseerd en voldoende 
gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels, worden door middel van een degelpers voorzien 
van een afdruk van een bijzonder poststempel. De stempeling zal derhalve, evenals vorige jaren, 
wederom centraal en machinaal geschieden. 

3  In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding opgenomen van het voormalig postkantoor van 
Heerlen, gelegen aan de Emmastraat. Het randschrift van de stempel zal bestaan uit de tekst: 
DAG VAN DE POSTZEGEL. HEERLEN 6 OKTOBER 1973. 
De stempelafdrukken zijn voor alle plaatsen volkomen identiek; ook de in de tijdelijke 
brievenbussen buiten Heerlen geposte stukken worden voorzien van de hier voren bedoelde 
poststempel. 

4  In verband met de machinale stempeling moet de frankering van de poststukken geschieden in de 
rechterbovenhoek 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. 
De frankering moet derhalve binnen vorengenoemd vlak geschieden. 

5  Desgewenst kunnen belangstellenden poststukken ter stempeling toezenden 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 hiervoren in de punten 2 
en 4 genoemde voorwaarden (adressering, frankering binnen bepaalde 'grenzen', enz.) dienen in 
een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, gericht aan de desbetreffende 
postdirecteur. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling 
DAG VAN DE POSTZEGEL 1973. 
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling; 
overigens kan daaraan i.v.m. de machinale stempeling niet worden voldaan. 

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

8  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 6. 
 
TBBS 0697 Afdruk in zwart 
VDW 1047 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 6 oktober 1973. 
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HELMOND 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
HELMOND     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1961 
 

Dienstorder No H.162 van 7 april 1961: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren / 
gelegenheidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van de Leger- en Luchtmachttentoonstelling "Paraat" zullen in de na genoemde 

plaatsen gedurende de daarachter vermelde tijdvakken tijdelijke bijkantoren worden gevestigd: 
Roosendaal  van 21 april t/m 1 mei; 
Waalwijk  van 5 mei t/m 13 mei; 
Valkenswaard  van 19 mei t/m 22 mei; 
Steenbergen  van 26 mei t/m 30 mei; 
Leerdam  van 3 juni t/m 10 juni; 
Helmond  van 16 juni t/m 24 juni; 
Boxmeer  van 30 juni t/m 4 juli; 
Cuyk  van 8 juli t/m 12 juli. 

2.  De op deze bijkantoren ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende en expresse-stukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. Voor aangetekende 
stukken zullen nummerstroken van de NAPO worden gebruikt. 

 
TBBS 0698 Afdruk in zwart 
VDW 611f 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 16 juni 1961 tot en met zaterdag 24 juni 1961. 
 
 
 
HELMOND     Internationale Ruildag 1967 
 

Dienstorder No H.167 van 30 maart 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Op 13 april a.s. organiseert de Vereniging van Postzegelverzamelaars "Helmond", i.v.m. haar 35-

jarig bestaan, een internationale ruildag. Ter gelegenheid daarvan zal in restaurant "Traverse" te 
Helmond tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 

2.  De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde stukken zullen ten kantore Helmond worden 
voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. 

3.  Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) 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 de in de punten 1 en 2 
genoemde kantoren. Op de omslag dient duidelijk de aanduiding "Bijzondere stempeling 
INTERNATIONALE RUILDAG" te worden vermeld. 

 

Dienstorder No H.176 van 6 april 1967: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. ( Rectificatie do. 167/1967). 
In punt 1 van do. 167/1967 is een fout geslopen. In plaats van 13 april a.s. dient te worden gelezen 15 
april a.s. 
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TBBS 0699 Afdruk in zwart 
VDW 837 

  
 

Gebruiksdatum zaterdag 15 april 1967. 
 
HELMOND     Speciale ballonvaart 800-jarig bestaan van de stad Helmond 1978 
 

Dienstorder No H.295 van 18 juli 1978: Speciale ballonvaart, vestiging tijdelijk postkantoor en 
gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter herdenking van het 800-jarig bestaan van de stad Helmond zal op 12 augustus a.s. te 

Helmond in het kader van de 'Gewestdag Helmond' een ballonvaart plaatsvinden. Op het terrein 
van de opstijging wordt een tijdelijk postkantoor gevestigd en een bijzonder poststempel gebruikt. 
Met de ballonnen worden poststukken tot en met 5 gram (uitgezonderd luchtpostbladen en 
binnenlandse postbladen) 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 normaal verschuldigde port of luchtposttarief 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) -in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking toezenden aan de 
directeur van het postkantoor, postbus 99100, 5700 NA HELMOND. 
Op de envelop/verpakking moet duidelijk -bij voorkeur in de linkerbovenhoek -worden vermeld: 
PER SPECIALE BALLONVAART.  
De op deze poststukken gehechte postzegels worden te Helmond 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 Helmond (voor adres zie hiervoor); op de (verzamel)-omslag moet 
worden vermeld: PER SPECIALE BALLONVAART.  
Te Helmond 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 belangstellenden aan het postkantoor Helmond toe te zenden 
stukken moeten uiterlijk 9 augustus a.s. op het postkantoor Helmond zijn aangebracht. 

3  Op zaterdag 12 augustus a.s. is in het tijdelijk postkantoor op het terrein van de opstijging te 
Helmond (ook) nog gelegenheid om stukken aan te bieden, die met de ballonnen worden vervoerd. 

4  Aan de ballonvaart nemen 8 a 10 ballonnen deel. Eventuele speciale wensen -bijv. om met elke 
ballon één stuk mee te geven -kunnen niet worden gehonoreerd. Nadat de ballonnen zijn gedaald 
wordt 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. 12 V 11178 (uuraanduiding: 
landingstijd). 
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Met het behandelen van de stukken kan tot na 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. 

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 ver 
plicht. In verband hiermee zullen de postzegels voor bijzondere vluchten van 24 juli t.e.m. 12 
augustus 1978 aan alle zegelloketten verkrijgbaar zijn. Na laatstgenoemde datum geschiedt de 
verkoop daarvan weer uitsluitend aan de op een aantal kantoren opengestelde filatelistenloketten. 
N.B. De postzegels voor bijzondere vluchten zijn op 12 augustus a.s. ook nog verkrijgbaar in het, in 
punt 3 bedoelde tijdelijk postkantoor te Helmond. 

6  Indien door weersomstandigheden of anderszins de ballonvaart onverhoopt geen doorgang kan 
vinden, worden de aangebrachte poststukken met de gewone middelen van vervoer doorgezonden 
nadat op de adreszijde door middel van een stempel de reden van het niet vervoeren per ballon 
wordt vermeld. 

 

 Tien ballonnen waaronder “Sandeman” met Frans Verbunt, “Valentine” met Albert Vanden Bemden 
(België), Ben Steeman, “Toblerone” met Peter Peterka (Tsjechië), Ernst Krauer (Zwitserland), Karl 
Rubner (Duitsland), zijn opgestegen en geland op zeven verschillende locaties: 

- Een ballon is niet verder gekomen dan Helmond, gezien de afdruk van het dagtekeningstempel 
HELMOND 2 met de aanduiding 18.00 uur. Het was ballon “Omega III” van Gerry Turnbull, die een 
noodlanding moest maken op enige honderden meters van het startpunt, het terrein van de 
toenmalige Skoll-brouwerij. 

-  Een ballon is geland te Mierlo alwaar op 12 augustus 1978 om 20.00 uur een afdruk van het 
dagtekeningstempel MIERLO 1 

- Verder werd een afdruk van het dagtekeningstempel MIERLO 2 aangebracht met de 
uuraanduiding 20.00 uur. 

- Een andere ballon is geland te Geldrop. Daar werd een afdruk geplaatst GELDROP 1 met de 
datum 12 augustus 1978 met de uuraanduiding 22.00 uur.  

- Ook het stempel GELDROP 3 werd gebruikt eveneens met de uuraanduiding 22.00 uur. 
- Verder is een ballon geland te Aarle-Rixtel. Ook hier werd op 12 augustus 1978 om 20.00 uur een 

afdruk van het dagtekeningstempel AARLE-RIXTEL 1 geplaatst. 
- Een ballon is geland te Someren waar op 12 augustus 1978 om 20.00 uur een afdruk van het 

dagtekeningstempel SOMEREN 1 werd aangebracht. 
- De ballon met aan boord Nini Boesman landde in Heeze alwaar om 20.00 uur een afdruk van het 

stempel HEEZE 2 werd aangebracht.  
- Ook het stempel HEEZE 1 werd gebruikt met de uuraanduiding 20.00 uur. 
 
TBBS 0700 Afdruk in zwart 
VDW 1161 

   
 



526 
 

  
 

    
 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 12 augustus 1978. 
 
 
 
 

HENGELO 
 

Provincie Overijssel 
 
HENGELO     Schaefer’s Sprookjesstad “Lilliput” 1937 
 

Dienstorder No 311 van 19 mei 1937: Gelegenheidsstempels. 
1.  Te Leiden en Hengelo zal resp. van 4 t/m 9 Juni en van 18 t/m 23 Juni a.s. de sprookjesstad 

"Lilliput" zijn gevestigd. 
2.  De correspondentie, welke in een aldaar te plaatsen brievenbus ter post wordt bezorgd, zal van 

den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 
 

Dienstorder No 364 van 9 juni 1937: Gelegenheidsstempels. 
1.  Van de vestiging van de Sprookjesstad "Lilliput" te Zwolle van 11 t/m 1/3 Juni en te Hengelo (0) 

van 18 t/m 23 Juni a.s. is afgezien. 
2.  Derhalve moet het medegedeelde in dos 311/1937 en 349/1937 ten aanzien van de stempeling 

van de correspondentie wat deze steden betreft als vervallen worden beschouwd. 
3.  De Sprookjesstad zal thans van 11 t/m 16 Juni a.s. te Breda gevestigd zijn. De correspondentie, 

welke in een aldaar te plaatsen brievenbus wordt ter post bezorgd,zal van den afdruk van een 
bijzonderen stempel worden voorzien. 
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HENGELO      Postzegeltentoonstelling 100 jaar metaal 1968 
 

Dienstorder No H.269 van 3 mei 1968: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
stempel. 
1.  Ter gelegenheid  van de Postzegeltentoonstelling 100 jaar metaal te Hengelo (0), zal van 17 t.e.m. 

19 mei a.s. in het "Eigen Gebouw" tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
2.  De in vorenbedoelde brievenbus ter post bezorgde, niet-aangetekende, stukken -welke dienen te 

zijn geadresseerd en te zijn gefrankeerd met geldige Nederlandse frankeerzegels -zullen op het 
postkantoor Hengelo (0) worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. De te 
Hengelo (0) geposte stukken worden bovendien voorzien van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van het desbetreffende postkantoor. 

3.  Desgewenst kunnen, niet-aangetekende, stukken ter stempeling worden toegezonden aan de 
directeur van het postkantoor te Hengelo ( 0). 
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 geldige 

Nederlandse frankeerzegels 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 postzegeltentoonstelling 100 jaar metaal. 
4.  Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van de 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. 

 
TBBS 0701 Afdruk in zwart 
VDW 893 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 17 mei 1968 tot en met zondag 19 mei 1968. 
 
HENGELO     Jubileumtentoonstelling van de Vereniging Nederland-lsraël-Philatelie 1978 
 

Dienstorder No H.181 van 25 april 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de jubileumtentoonstelling van de Vereniging Nederland-lsraël-Philatelie, van 

12 t.e.m. 15 mei a.s., wordt in Ontmoetingscentrum 'Cirkel' (Pastoriestraat 33, 7551 DJ HENGELO 
(Ov)) tijdelijk een brievenbus geplaatst. 

2  De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 
geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Hengelo (Ov) (niet in het 
Ontmoetingscentrum) gestempeld met een bijzonder poststempel. Daarnaast wordt op die 
poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van Hengelo (Ov) aangebracht. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor, postbus 99510, 7550 NA HENGELO (Ov). 
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 worden vermeld: Stempeling met 
poststempel TENTOONSTELLING NEDERLAND-ISRAEL-PHILATELIE. 
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Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de 
verwerking van 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. 

 
TBBS 0702v Afdruk in violet 
TBBS 0702z Afdruk in zwart 
VDW 1152 
 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 12 mei 1978 tot en met maandag15 mei 1978. 
 
 
 
 

’s-HERTOGENBOSCH 
 

Provincie Noord-Brabant 
 
’s-HERTOGENBOSCH     750 jaar ’s-Hertogenbosch 1935 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1935: ‘s-
Hertogenbosch. Links van den gebogen plaatsnaam kwam tusschen een versiering de 4-regelige 
tekst te staan: NAAR / s-HERTOGENBOSCH, / DAT 750 JAARBESTAAT / 
HERDENKINGSFEESTEN 6-31 JULI. 
Nevenstaand stempel met afbeelding van de kathedraal St. Jan, waaronder datum en 31 JUL. 1935 
OUD -'8 HERTOGENBOSCH 16-31 JULI 1935, werd in violet afgedrukt. Daar de festiviteiten tot en 
met 4 Augustus verlengd werden, is de stempel ongewijzigd verder gebruikt. 
 
TBBS 0703 Afdruk in violet 
VDW 156 
 

   
 

Gebruiksperiode van dinsdag 16 juli 1935 tot en met zondag 4 augustus 1935. 
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’s-HERTOGENBOSCH     Tentoonstelling “de Zilveren Schelp” 1948 
 

Dienstorder No H.465 van 30 juni 1948: Gelegenheidsstempels. 
1.  Ter gelegenheid van de van 17 t/m 26 Juli a.s. te 's-Hertogenbosch te houden tentoonstelling "de 

Zilveren Schelp" zal aldaar een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, waar zowel gewone als 
aangetekende stukken ter post kunnen worden bezorgd. 

2.  Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-HERTOGENBOSCH 1 en 10 gebruikt. 
 
TBBS 0704b Afdruk in blauw 
TBBS 0704v Afdruk in violet 
VDW 323 

   
 

De afdruk rechtsboven is een proefafdruk. 
 

  
 

 
 

    
 

Gebruiksperiode van zaterdag 17 juli 1948 tot en met maandag 26 juli 1948. 
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’s-HERTOGENBOSCH     Internationale Poppententoonstelling 1949 
 

Dienstorder No H.568 van 14 september 1949: Gelegenheidsstempel. 
1.  Van 24 September tot en met 3 October 1949 zal in de Schouwburg Casino aan de Parade te 's-

Hertogenbosch een Internationale Poppententoonstelling worden gehouden. 
2.  De correspondentie, welke in de op deze tentoonstelling geplaatste brievenbus zal worden ter 

postbezorgd, zal van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
 

Tevens werden de dagtekeningstempels ’s-HERTOGENBOSCH-STATION 1 en 5 gebruikt. 
 
TBBS 0705 Afdruk in violet 
VDW 354 

   
 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 24 september 1949 tot en met maandag 3 oktober 1949. 
 
 
 
’s-HERTOGENBOSCH     47

ste
 Filatelistendag 1959 

 

Dienstorder No H.214 van 9 april 1959: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
Ter gelegenheid van de 47ste Nederlandse Filatelistendag zal op zaterdag 18 april a.s. in het Casino 
te 's-Hertogenbosch een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. De op dit bijkantoor ter verzending 
aangenomen gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een bijzonder 
rubberstempel worden voorzien. 
 

 
 

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

 
 

Proefafdrukken op karton. 
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TBBS 0706 Afdruk in zwart 
VDW 558 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 18 april 1959. 
 
’s-HERTOGENBOSCH     Nationale Jeugd manifestatie “Jeugd Aktief” 1964 
 

Dienstorder No H.130bis van 12 maart 1964: Bijzonder stempel. 
1.  Van 30 maart t.e.m. 4 april a.s. zal in 's-Hertogenbosch een Nationale Jeugd Manifestatie "Jeugd 

Aktief" worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in het stadhuis te 's-Hertogenbosch een brievenbus worden geplaatst. 

De in deze brievenbus ter post bezorgde stukken zullen 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 
postdistrict 's-Hertogenbosch. 
Het verdient aanbeveling, dat op die omslag de aanduiding “bijzondere stempeling" wordt gesteld. 

 
TBBS 0707 Afdruk in zwart 
VDW 700 

   
 

   
 

Voor het eerst werd in een dienstorder bekendgemaakt, dat men te stempelen stukken kon toesturen 
aan de directeur van het postdistrict waar het betreffende evenement plaatsvond. 
Gebruiksperiode van maandag 30 maart 1964 tot en met zaterdag 4 april 1964. 
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’s-HERTOGENBOSCH     Leger- en Luchtmachttentoonstelling “Paraat” 1965 
 

Dienstorder No H.139 van 18 maart 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, 
gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1.  Ter gelegenheid van de leger- en luchtmachttentoonstelling "PARAAT" zal in de hierna genoemde 

plaatsen, gedurende het daarachter vermelde tijdvak, een tijdelijk bijkantoor worden gevestigd: 
's-Hertogenbosch  van 9 t.e.m. 19 april 
Heerlen  van 27 april t.e.m. 5 mei 
Echt  van 13 t.e.m. 17 mei 
Geleen  van 25 t.e.m. 29 mei 
Venray  van 3 t.e.m. 7 juni 
Deurne  van 15 t.e.m. 19 juni 
Veghel  van 29 juni t.e.m. 3 juli 
Boxtel  van 13 t.e.m. 17 juli. 

2.  De op deze tijdelijke bijkantoren ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel, waarin naast het gebruikelijke embleem 
de tekst “1945-1965 20 JAAR BEVRIJDING" is opgenomen, alsmede van een afdruk van de 
dagtekeningstempel "VELDPOST" worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met de opdruk "NATO PARAAT" worden 
gebruikt. 

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 
betrokken kantoor. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE 
STEMPELING PARAAT" te stellen. 

 

Dienstorder No H.177 van 1 april 1965: Vestiging tijdelijke bijpostkantoren, 
gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. (Rectificatie do. 139/1965). 
In aansluiting op do. 139/19Q5 wordt medegedeeld dat voor aangetekend te verzenden stukken 
nummerstroken met de opdruk "NAPO PARAAT" en niet met de opdruk "NATO PARAAT" zullen 
worden gebruikt. 

  
 

Tevens werd een afdruk van het dagtekeningstempel VELDPOST 81 aangebracht. 
 
TBBS 0708 Afdruk in zwart 
VDW 739a 

  
 

    
 

Gebruiksperiode van vrijdag 9 april 1965 tot en met maandag 19 april 1965. 
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’s-HERTOGENBOSCH     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. 

 

TBBS 0709 Afdruk in zwart 
VDW 778 

   
 

Gebruiksdatum woensdag 23 februari 1966. 
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’s-HERTOGENBOSCH     Nationale Jeugdmanifestatie “Jeugd-Aktief” 1966 
 

Dienstorder No H.175 van 31 maart 1966: Tijdelijke plaatsing brievenbus en 
gelegenheidsstempel. 
1.  Van 11 april t.e.m. 16 april a.s. zal in het stadhuis te ’s-Hertogenbosch de Nationale 

Jeugdmanifestatie "Jeugd-Aktief" worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in de hal van het stadhuis tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 

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

3.  De ter stempeling toe te zenden stukken dienen volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. 
Zij behoren, 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-Hertogenbosch. Op de omslag behoort de aanduiding "Bijzondere 
stempeling Nationale Jeugdmanifestatie Jeugd-Aktief" te worden gesteld. 

 
TBBS 0710 Afdruk in zwart 
VDW 786 
 

 
 

Gebruiksperiode van maandag 11 april 1966 tot en met zaterdag 16 april 1966. 
 
’s-HERTOGENBOSCH     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. 
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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. 
 

 
 
TBBS 0711 Afdruk in zwart 
VDW 825 

  
 

Gebruiksdatum vrijdag 2 december 1966. 
 
 
 
’s-HERTOGENBOSCH     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. 

 
TBBS 0712 Afdruk in zwart 
VDW 928 
 

  
 

Gebruiksdatum woensdag 27 november 1968. 
 
’s-HERTOGENBOSCH     8

e
 Nationale Postzegel jeugdtentoonstelling 1969 

 

Dienstorder No H.591 van 2 oktober 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor, tijdelijke plaatsing 
brievenbus en gebruik bijzonder poststempel. 
1.  Ter gelegenheid van de 8e Nationale Postzegel jeugdtentoonstelling zal op 18, 20 en 21 oktober 

a.s. in de Stadsschouwburg te 's-Hertogenbosch een tijdelijk postkantoor worden gevestigd; op 19 
oktober a.s. zal in de tentoonstellingsruimte tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 
De in het tijdelijk postkantoor c.q. in de tijdelijke brievenbus ter post bezorgde stukken zullen 
worden voorzien van een afdruk van een bijzondere poststempel alsmede van een afdruk van een 
dagtekeningstempel van 's-Hertogenbosch, 

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

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; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten waarop duidelijk is vermeld: 

Bijzondere stempeling 8e NATIONALE POSTZEGEL JEUGDTENTOONSTELLING; 
4.  Bijvoeging van retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is niet 

geoorloofd, terwijl voorts het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te 
zenden stukken als voor de terugzending ervan, uitdrukkelijk is VERBODEN. 

 

Tevens werd een afdruk van het dagtekeningstempel ’s-HERTOGENBOSCH 5 aangebracht. 
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TBBS 0713 Afdruk in zwart 
VDW 963 

   
 

Gebruiksperiode van zaterdag 18 oktober 1969 tot en met dinsdag  21 oktober 1969. 
 
’s-HERTOGENBOSCH     Dag van de Postzegel 1975 
 

Dienstorder No H.450 van 23 september 1975: Gebruik bijzonder poststempel 'Dag van de 
Postzegel 1975'. 
1  Ter gelegenheid van de 'Dag van de Postzegel 1975' zal op 11 oktober a.s. tijdelijk een brievenbus 

worden geplaatst te: 
Amsterdam,  in Hotel Casa 400, James Wattstraat; 
Apeldoorn,  in de Van Reeken-Galerij, Churchillplein 2; 
Hengelo {Ov),  in Ontmoetingscentrum De Cirkel, Pastoriestraat; 
's-Hertogenbosch,  in restaurant Brabant-Hallen, Veemarktcomplex; 
Hoogezand,  in gebouw De Kern, Rembrandtlaan 72; 
Rheden,  in sporthal Rheton; 
Rotterdam,  in het postkantoor Coolsingel; 
Schagen,  in Regio-Centrum, Mauvestraat; 
Vlissingen,  in de kantine van de Rijksscholengemeenschap De Scheldemond; 
Weert,  in Cultureel Centrum De Munt. 

2  De in vorenbedoelde brievenbussen ter post bezorgde correspondentie, mits geadresseerd en 
voldoende gefrankeerd met geldige Nederlandse postzegels (zie ook punt 4) wordt machinaal 
gestempeld met een bijzonder poststempel in groene kleur. 
De stempeling zal evenals vorige jaren weer op één centraal punt geschieden. 

3  In de bijzondere poststempel wordt een afbeelding opgenomen van het (vroegere) 'Concordia -S 
Bosch'-stempeltje. Het randschrift luidt: DAG VAN DE POSTZEGEL. 'S-HERTOGENBOSCH 11 
OKTOBER 1975. 
De stempelafdrukken zijn voor alle poststukken volkomen identiek, ook al worden deze 
poststukken niet in 's-Hertogenbosch ter post bezorgd. 

4  In verband met de machinale stempeling moet de frankering van de poststukken geschieden in de 
rechterbovenhoek van de adreszijde; hiervoor is een rechthoekig vlak van maximaal 6 cm. breedte 
en 4 cm hoogte beschikbaar, gemeten vanuit de rechterbovenhoek van het poststuk. Alle 
postzegels moeten derhalve binnen vorengenoemd vlak worden aangebracht. 

5  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van de in punt 1 
genoemde postkantoren; voor Rheden echter aan de directeur van het postkantoor DIEREN. 
Deze poststukken worden allemaal, op één centraal punt, voorzien van een (machinale) afdruk van 
de in punt 3 genoemde bijzondere poststempel. 
De ter stempeling toe te zenden poststukken -die moeten voldoen ,aan de hier voren in de punten 
2 en 4 genoemde voorwaarden (adressering, frankering binnen bepaalde 'grenzen', enz.) -dienen 
in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking te worden gesloten, gericht aan het desbetreffend 
postkantoor. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden vermeld: Stempeling d.m.v. 
bijzonder poststempel DAG VAN DE POSTZEGEL 1975.  
Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit werkt vertragend bij de stempeling. 
Overigens kan aan dergelijke verzoeken i.v.m. de machinale en centrale stempeling niet worden 
voldaan. 
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Voorts behoort er rekening mee te worden gehouden dat het -i.v.m. de centrale en machinale 
stempeling -verscheidene dagen kan duren voordat de desbetreffende poststukken bij de 
geadresseerden arriveren. 

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

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

 

Door de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen werd een speciale envelop vervaardigd met 
volgnummer 8. 
 
TBBS 0714 Afdruk in groen 
VDW 1085 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 11 oktober 1975. 
 
’s-HERTOGENBOSCH     Postzegeltentoonstelling OETELPOST 1976 
 

Dienstorder No H.47 van 3 februari 1976: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel. 
1  Ter gelegenheid van 'Oetelpost' (= 40-jarig bestaan van de ’s-Hertogenbosche Filatelisten 

Vereniging afdeling jeugd) zal in de Nederlands Hervormde Kerk te 's-Hertogenbosch, van 20 
t.e.m. 22 februari a.s., tijdelijk een brievenbus worden geplaatst. 

2  De in die brievenbus geposte correspondentie -mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 
geldige Nederlandse postzegels -wordt gestempeld met een bijzondere poststempel; daarnaast 
wordt op deze poststukken nog een afdruk van een dagtekeningstempel van 's-Hertogenbosch 
aangebracht. Stempeling geschiedt op het postkantoor 's-Hertogenbosch; niet in de 
tentoonstellingsruimte. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor 'S-HERTOGENBOSCH. 
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-Hertogenbosch. Op de envelop/verpakking moet duidelijk worden 
vermeld: Stempeling met poststempel OETELPOST. 

Bijsluiting van een apart verzoek moet achterwege blijven; dit veroorzaakt vertraging bij de 
verwerking van 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.  
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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 0715 Afdruk in zwart 
VDW 1093 
 

 
 

Gebruiksperiode van vrijdag 20 februari 1976 tot en met zondag 22 februari 1976. 
 
 
 
 
 
 
 

HILDESHEIM 
 

Duitsland 
 
HILDESHEIM     Nederlandse postzegeltentoonstelling te Hildesheim (Dld) 1972 
 

Dienstorder No H.627 van 24 oktober 1972: Gebruik bijzonder poststempel. 
1  Ter gelegenheid van de opening van de Nederlandse postzegeltentoonstelling te Hildesheim (Dld), 

op 9 november a.s., zal een bijzonder poststempel worden gebruikt. 
Deze tentoonstelling wordt verzorgd door de Filatelistische Dienst PTT. 

2  In deze bijzondere poststempel wordt alleen tekst opgenomen, t.w.: FILATELISTISCHE DIENST 
PTT 'S-GRAVENHAGE. OPENING POSTZEGELTENTOONSTELLING HILDESHEIM 9 XI 72. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de Filatelistische Dienst PTT, 
Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage; dit geldt dus enkel voor deze bijzondere poststempel. 

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 poststukken moeten zijn aangebracht; 
c.  in een als brief gefrankeerde envelop/verpakking, gericht aan de Filatelistische Dienst PTT, 

Prinses Beatrixlaan 11, 's-Gravenhage, te worden gesloten. Op de envelop/verpakking moet 
duidelijk worden vermeld: Bijzondere stempeling OPENING POSTZEGEL 
TENTOONSTELLING HILDESHEIM. 

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

onvoldoende is gefrankeerd zal de zending aan de afzender(s) worden teruggezonden onder 
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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Gebruiksdatum donderdag 9 november 1972. 
 
 

HILVERSUM 
 

Provincie Noord-Holland 
 
HILVERSUM     Nationale Postzegeltentoonstelling 1939 
 

De Philatelist 1939, bladzijde 203: Nationale Postzegeltentoonstelling. 
Ter gelegenheid van de Nationale Postzegeltentoonstelling. uitgaande van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, die van 8 t/m 10 September a.s. in Café Restaurant “Hof van 
Holland" te Hilversum wordt. Gehouden, zal aldaar een tijdelijk bijpostkantoor gevestigd zijn. 
De aldaar ter post bezorgde correspondentie zal van den afdruk van een bijzonder stempel worden 
voorzien. 
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Afdruk rechtsboven met de losse dagkarakters als ontwerpafdruk voordat het stempel werd verstrekt. 
 

   
 

Gebruiksperiode van vrijdag 8 september 1939 tot en met zondag 10 september 1939. 
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HILVERSUM     Postzegeltentoonstelling 1942 
 

Dienstorder No H.205 van 10 juni 1942: Vestiging tijdelijk bijkantoor. 
1.  Ter gelegenheid van de te Hilversum te houden postzegeltentoonstelling, uitgaande van de 

Nederlandsche Vereeniging van postzegelverzamelaars, afdeeling Gooi- en Eemland, zal aldaar 
van 20 t/m 22 Juni a.s. in Café Restaurant Hof van Holland een bijkantoor zijn gevestigd, waar 
gewone en aangeteekende stukken kunnen worden terp post bezorgd. 

2.  Deze stukken zullen van den afdruk van een bijzonderen stempel worden voorzien. 
 

Het ontwerp van het stempel werd gemaakt door de heer A. van der Vossen te Overveen. Bij de 
afdruk in het opdrachtenschrift dat aanwezig is in het Museum voor Communicatie is de volgende 
aantekening geplaatst: Het door den ontwerper geplaatste puntje achter “GOOI” is bij den afdruk niet 
overgenomen. Vermoedelijk was het wel op den stempel aanwezig, maar is het wegens de mindere 
kwaliteit van het rubber niet afgedrukt (stempels waren reeds verzonden aan Arnhem). Een volgende 
maal ware de aandacht van v.d. Vossen er op te vestigen, dat dergelijk puntje of streepje niet al te 
klein moeten worden genomen, wil afdruk gewaarborgd zijn. 18 juni 1942. 
Het stempel werd opgeleverd op 13 juni 1942. 
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Gebruiksperiode van zaterdag 20 juni 1942 tot en met maandag 22 juni 1942. 
HILVERSUM     VARA Familiefeest 1950 
 

Dienstorder No H.400 van 31 mei 1950: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van het Vara-familiefeest te Hilversum op 11 Juni a.s. zal op die dag op het 

feestterrein aldaar een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd, waar zowel 
gewone als aangetekende stukken ter verzending kunnen worden aangeboden. 

2.  Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
 

Dienstorder No H.419bis van 7 juni 1950: Tijdelijk bijkantoor Vara-familiefeest. 
1.  De bij do. 400/1950 aangekondigde vestiging van een tijdelijk bijkantoor ter gelegenheid van het 

Vara-familiefeest te Hilversum op 11 Juni a.s. zal geen doorgang vinden. 
2.  Wel zal de correspondentie, welke die dag in de op het feestterrein geplaatste brievenbus wordt 

gedeponeerd, van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien. 
 

Op 11 juni 1950 kwam een grote menigte naar Hilversum om het VARA-zomerfeest bij te wonen. Met 
dit evenement vierde de VARA haar 25-jarig jubileum. Het feest was daarmee het hoogtepunt van de 
festiviteiten rond het zilveren jubileum van de arbeidersomroep. 
Met de organisatie van het ‘familiefeest in de zilveren zomer' zette de VARA een vooroorlogse traditie 
voort. Ook in de jaren dertig bezochten honderdduizenden mensen de zomerfeesten van de omroep. 
Berucht is bijvoorbeeld het feest van 1931 waar fascisten van de splinterorganisatie ‘De Bezem' 
kopspijkertjes op de weg strooiden om de vele VARA-fietsers te saboteren. 
In 1950 was het allemaal extra feestelijk. De VARA was er namelijk in geslaagd om na de duistere 
oorlogsjaren haar centrale positie in het omroepbestel te heroveren. En daarbij had de omroep 
aanzienlijke weerstand moeten overwinnen. Met name vanuit de PvdA was er gelobbyd tegen de 
terugkeer van de omroepverenigingen en voor de oprichting van een nieuwe nationale omroep. 
Naast optredens van geliefde VARA-orkesten en artiesten als the Ramblers en Teun de Klepperman 
werd het publiek toegesproken door Willem Drees, de eerste sociaaldemocratische minister-president 
van Nederland. In de week erna blikte Ger Bakker, redacteur van de Radiogids, terug op een 
geslaagd feest. Volgens hem was het een groot succes, niet in de laatste plaats omdat eindelijk weer 
eens alle ‘gelijkgezinde makkers' bijeen waren om ‘met elkander het feest van de eigen rode omroep' 
te vieren. 
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De afdruk midden in zwart is een proefafdruk. Gebruiksdatum zondag 11 juni 1950. 
 
 
HILVERSUM     tentoonstelling "De Gooise Hoofdstad in het Teken van het Kind" 1954 
 

Dienstorder No H.705 van 22 september 1954: Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van de te Hilversum te houden tentoonstelling "De Gooise Hoofdstad in het Teken 

van het Kind" zal aldaar van 29 September t/m 13 October a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en 
telefoonkantoor worden gevestigd. 

2.  De in dit kantoor ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken zullen worden 
voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel. 

 

Mededeling: Dit stempel stond in paarse kleur op de zegels afgedrukt en dagtekeningstempel 
Hilversum 12 ernaast. Tevens werden speciale aantekenstrookjes met inschrift: "Hilversum 
Tentoonstelling Het Kind 29 Sept. 13 Oct. 1954" gebruikt. 
 

Tevens werd dagtekeningstempel HILVERSUM 12 gebruikt. 
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Gebruiksperiode van woensdag 29 september 1954 tot en met woensdag 13 oktober 1954. 
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HILVERSUM     Dag van de Postzegel en 43
ste

 Philatelistendag 1955 
 

Dienstorder No H.693 van 29 september 1955: Gelegenheidsstempel.  
1.  Ter gelegenheid van de "Dag van de Postzegel" en van de “43e Nederlandse Philatelistendag" zal 

in het hotel "Het Hof van Holland" te Hilversum op 8 October a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden 
gevestigd. 

2.  De in dit bijkantoor aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een afdruk van een 
bijzondere rubberstempel worden voorzien. 

 
TBBS 0721b     Stempel “43

e
 Philatelistendag” tevens “Dag van de Postzegel”; afdruk in blauw 

TBBS 0721z     Stempel “43
e
 Philatelistendag” tevens “Dag van de Postzegel”; afdruk in zwart 

VDW 485 

   
 

Gebruiksdatum zaterdag 8 oktober 1955. 
 
HILVERSUM     Postzegeltentoonstelling 1959 
 

Dienstorder No H.256 van 1 mei 1959: Gelegenheidsstempel.  
Op 7 mei a.s. wordt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van 
Postzegelverzamelaars in het Hotel Hof van Holland te Hilversum een postzegeltentoonstelling 
gehouden. In de tentoonstellingsruimte zal een brievenbus worden geplaatst. De daarin 
gedeponeerde gewone correspondentie zal van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden 
voorzien. 
 

 
 

Proefafdrukken op gelinieerd papier. 
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Gebruiksdatum donderdag 7 mei 1959. 
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HILVERSUM     Landelijke postzegel ruildag 1963 
 

Dienstorder No H.124 van 14 maart 1963: Gebruik gelegenheidsstempel. 
1.  In verband met het 25-jarig bestaan van de Hilversumse Postzegelvereniging zal op 30 maart a.s. 

in de Totohal te Hilversum een landelijke postzegel ruildag worden gehouden. 
2.  Ter gelegenheid daarvan zal in de Totohal een brievenbus worden geplaatst. 

De in die brievenbus ter post bezorgde stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel 
worden voorzien. 
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Gebruiksdatum zaterdag 30 maart 1963. 
 
HILVERSUM     40 jaar AVRO 1963 
 

Dienstorder No H.254 van 24 mei 1963: Gelegenheidsstempel. 
1.  Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Algemene Vereeniging Radio-Omroep zullen van 

1 t.e.m. 30 juni a.s. dagelijks feestelijkheden worden georganiseerd op een te Hilversum tussen de 
Utrechtseweg en de spoorlijn Hilversum-Utrecht gelegen feestterrein. 

2.  In verband daarmede zal op bedoeld terrein een brievenbus worden geplaatst. 
De in die brievenbus ter post bezorgde correspondentie zal op het postkantoor Hilversum van een 
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

 

Tevens werd dagtekeningstempel HILVERSUM 2 gebruikt. 
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Gebruiksperiode van zaterdag 1 juni 1963 tot en met zondag 30 juni 1963. 
 
 
 
HILVERSUM     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 
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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 

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. 
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Gebruiksdatum maandag 9 december 1968. 
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HILVERSUM     66
ste

 Filatelistendag 1978 
 

Dienstorder No H.171 van 18 april 1978: Tijdelijke plaatsing brievenbus en gebruik bijzonder 
poststempel (Filatelistendag). 
1  Ter gelegenheid van de 66e Filatelistendag wordt op 5 mei a.s., in het cultureel centrum 'De Vaart' 

(Vaartweg 163,1217 SP HILVERSUM) tijdelijk een brievenbus geplaatst. 
2  De in die brievenbus geposte correspondentie- mits geadresseerd en voldoende gefrankeerd met 

geldige Nederlandse postzegels -wordt op het postkantoor Hilversum (niet in het cultureel centrum) 
gestempeld met een bijzonder poststempel. 

3  Belangstellenden kunnen poststukken ter stempeling toezenden aan de directeur van het 
postkantoor, postbus 99100, 1200 NA HILVERSUM. 
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 worden vermeld: 'stempeling met 
poststempel 66e FILATELISTENDAG'. 

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 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. 
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Gebruiksdatum vrijdag 5 mei 1978. 
 


