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’s GRAVENHAGE Autopostkantoor  
 
AUTOPOSTKANTOOR 
 
 

Het eerste autopostkantoor werd waarschijnlijk door de Franse Post in gebruik genomen. Dat was in 
1929. Enkele andere landen volgden: Duitsland, Tjechoslowakije, Hongarije, Engeland, Zwitserland en 
Zweden. 
 

De Nederlandse P.T.T. kocht in 1936 een grote trekker van Chevrolet met oplegger. Hierin werd een 
autopostkantoor ingericht naar ontwerp van Nicolaas de Koo, samen met de Rijks Automobiel Centra-
le (RAC) in ’s-Gravenhage. In afgekoppelde stand kon men aan de voorzijde acht schrijftafels uit-
schuiven.  Aan de achterzijde waren drie geluiddichte telefooncellen ingebouwd.  Aan de twee zijkan-
ten waren een briefkaartenautomaat en twee postzegelautomaten aangebracht ten behoeve van de 
zelfbediening. Over de lengte van het felrood geschilderde autopostkantoor stond in gouden letters 
Post- Telegraaf- Telefoon.  
 

 
 

Wegens de oorlogsomstandigheden en de benzineschaarste moest eind 1939 het inzetten van het 
autopostkantoor worden gestaakt. De enorme trekker met oplegger is gedurende de oorlog jarenlang 
goed verborgen gehouden, maar werd uiteindelijk in 1944 toch nog ontdekt. Het Autopostkantoor werd 
gevorderd en naar Duitsland afgevoerd. Het Autopostkantoor is in Kassel bij een bombardement verlo-
ren gegaan. Kassel ligt in het noorden van Duitsland in de deelstaat Hessen. 
 

In 1948 was er behoefte aan een nieuw autopostkantoor. Er gebeurden twee dingen. Voor de Kinder-
zegels werd een zogeheten 'noodbus' van de Spoorwegen geschikt gemaakt, die in de jaren 1948 tot 
1954 voor dat doel dienst deed. Tevens bestelde de PTT in 1948 een nieuwe trekkercombinatie naar 
een ontwerp van DAF, die op 28 juni 1952 in bedrijf is gekomen. Dit autopostkantoor nummer 2 is tot 
1969 gebruikt. Het was wel degelijk, maar zo zwaar, meer dan 13 ton, dat het onpraktisch en niet ren-
dabel was. Op 2 oktober 1970 werd het autopostkantoor verkocht aan het Circus Boltini als kassawa-
gen en oranje geschilderd. 
(Bron: “De Nederlandse autopostkantoren 1939-1994” geschreven door J. M. Hager, 18e aflevering uit 
de Posthistorische studies.) 
 
AUTOPOSTKANTOOR ASSEN 
 

Het eerste stempel dat gebruikt werd in het Autopostkantoor was op het T.T. terrein in Assen ten be-

hoeve van de T.T. Races. 
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Bekendmaking in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1939: Een kaarttelegram 
van het hoofdbestuur der P.T..T. van 27 juli 1939 luidt: Bij gelegenheid van T.T.-races te Assen wordt 
autopostkantoor op 30 Juni en 1 Juli a.s. aldaar als tijdelijk bijpostkantoor in dienst gesteld. Ter post 
bezorgde correspondentie en aangenomen stukken worden van een afdruk van een speciaal voor het 
autopostkantoor vervaardigd stempel voorzien. 
 

TBAP 0001 Afdruk in violet 
 

  
 

Gebruiksdata 30 juni 1939 en 1 juli 1939. 
 
AUTOPOSTKANTOOR NIJMEGEN 4-DAAGSCHE 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatellie van augustus 1939:  Bericht nr. 
3642 van den Pers- en Propagandadienst der P.T.T. van 19 Juli 1939 luidt: P.T.T.op de Vierdaag-
sche. Het autopostkantoor der P.T.T. zal tijdens de 4-daagsche afstandsmarschen van 25 t.m. 28 Juli 
a.s. op het terrein van de Prins Hendrikkazerne te Nijmegen worden opgesteld. Er zal een tijdelijk 
bijkantoor voor de post-, telegraaf- en telefoondienst in zijn gevestigd. De aldaar geposte correspon-
dentie zal, als gebruikelijk, van het speciale stempel, van dit rijdend postkantoor worden voorzien. 
Op hetzelfde terrein is ook een hangbrievenbus gevestigd. De tijdens de marschdagen in deze hang-
brievenbus geposte correspondentie zal van den afdruk van een bijzonder voor de 4-daagsche af-
standsmarschen vervaardigd gelegenheidsstempel worden voorzien. 
Van den heer Kirchner mochten wij van het autopostkantoor, van 25. VII. een stempel in groenen inkt 
ontvangen; later is met zwarten inkt gestempeld. 
 
TBBS 0002g Afdruk in groen (25 juli en 28 juli) 
TBBS 0002r Afdruk in rood (26 juli) 
TBBS 0002v Afdruk in violet (24 juli) 
TBBS 0002z Afdruk in zwart (27 juli) 
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Gebruiksperiode van 24 juli 1939 tot en met 29 juli 1939. 
 
AUTOPOSTKANTOOR FEYENOORD STADION 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatellie van augustus 1939:  Op 3 Augustus 
was het autopostkantoor in het Feyenoord Stadion te Rotterdam werkzaam, gedurende den N.C.R.V.- 
landdag. 
Een speciale stempel was eveneens aanwezig, waarvoor wij de heeren C. Nieuwland en Van der Wart 
Jr. dankzeggen. Er werd nu in rooden inkt gestempeld; bovenin AUTOPOSTKANTOOR en verder 
GEN: APPEL / 3-VIII-39 / N.C.R.V. / FEYENOORD STADION. 
 
TBAP 0000 Stempelkleur rood 
 

   
 

Gebruiksdatum 3 augustus 1939. 
 
AUTOPOSTKANTOOR OLST OLANTO 
 

Mededeling in het Nederlandsch Maandblad voor Philatellie van september 1939: De Mede-
deelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. nr: XXXII van 9 Augustus 1939: Tijdens de van 24 t..m.  27 
Augustus a.s. te houden  Nationale Landbouw-, Tuinbouw-, Vee- en Industrietentoonstelling te Olst 
zal aldaar het autopostkantoor in dienst worden gesteld, waarin een tijdelijk bijkantoor voor den P.T.T.-
dienst zal zijn gevestigd. De stukken, welke in de brievenbus van het autopostkantoor worden gepost, 
zullen van een afdruk van den dagteekeningstempel van dat kantoor worden voorzien. De stempel in 
het reeds bekende type vermeldt bovenin AUTOPOSTKANTOOR, in het midden de datum, bijv. 
24.VIII.39.11 en beneden OLST – OLANTO. 
 

OLANTO staat voor Olst LANdbouw tenTOonstelling. 
 
TBAP 0000 
 

  
 

Gebruiksperiode van 24 augustus 1939 tot en met 27 augustus 1939. 
 
De vier eerste rubber stempels van het nieuwe Autopostkantoor. 
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De postzegels, aangebracht op brieven en kaarten, werden vanaf 1948 tot en met 1951 gestempeld 
met een rubber stempel waarin het tijdvak was opgenomen waarin de Kinderpostzegels verkrijgbaar 
waren gesteld. Heel vaak werd een complete serie op de kaart of brief geplakt. De kleur van de stem-
pelafdruk was paars tot violet, soms blauw. 
Naast de afdruk werd, als de brieven en kaarten ter verzending waren aangeboden, een afdruk aan-
gebracht van het postkantoor waar het Autopostkantoor stond. Kaarten e.d. die niet werden verzon-
den, werden ook niet voorzien van een afdruk van het dagtekeningstempel en konden door de aan-
bieders mee worden genomen. 
 
TBAP 0000 
VDW 339 

   
 
Het eerste stempel in het nieuwe Autopostkantoor ten behoeve van de correspondentie gefrankeerd 
met Kinderpostzegels 1948. Ook andere frankeerzegels werden uiteraard met dit stempel gestempeld. 
Het Staatsbedrijf der P.T.T. noemde het een ‘tijdelijk rijdend postkantoor’. Daarbij werd de aankondi-
ging als volgt gedaan: “De Stichting ‘Voor het Kind’ organiseert van 15 November tot en met 31 De-
cember 1948 een rondreis door Nederland om de verkoop van kinderpostzegels te bevorderen. Zij 
maakt daartoe gebruik van een door de Nederlandse Spoorwegen beschikbaar gestelde autobus, 
waarvan een deel als rijdend postkantoor is ingericht. Zowel in de autobus als aan de buitenzijde is 
een brievenbus aangebracht. De correspondentie, die daarin wordt gepost, zal worden voorzien van 
een afdruk van een bijzonder stempel. Dit rijdende postkantoor zal achtereenvolgens bezoeken: Am-
sterdam, Haarlem, Alkmaar, Leiden, Hilversum, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Goes, Mid-
delburg, Vlissingen, Roosendaal, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Maastricht, Heer-
len, Roermond, Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Amersfoort, Apeldoorn, Zutphen, Deventer, Zwolle, En-
schede, Almelo, Meppel, Assen, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Tiel, Gorinchem en Gouda. In 
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zal de autobus twee dagen vertoeven; Vlissingen en Middelburg 
zullen samen in één dag worden bezocht. Overigens zal de bus op elke plaats een dag aanwezig 
zijn”. 
 
TBAP 0000 
VDW 358 
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Het tweede stempel was bestemd voor de stempeling van de Kinderpostzegels 1949. 
 
TBAP 0000 
VDW 382 

  
 

Het Autopostkantoor stond op 27 december 1950 te Zeist en ging de dag daarna naar Driebergen. 
Het derde stempel werd gebruikt voor de stempeling van de Kinderpostzegels 1950. 
 
TBAP 0000 
VDW 401 

  
 

Het vierde stempel van het Autopostkantoor voor de Kinderpostzegels 1951. 
 
TBAP 0000 
VDW 424 
 

X 
 

Gebruiksperiode van 17 november 1952 tot en met 16 januari 1953. 
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TBAP 0000 
VDW 425 
 

 
 

Gebruiksperiode van 17 november 1952 tot en met 31 december 1952. 
 

Nieuw autopostkantoor 
 

In juli 1952 werd het volgende aangekondigd: Het tijdens de Duitse bezetting verloren gegane auto-
postkantoor is thans vervangen door een geheel nieuwe in verbeterde uitvoering, dat bij verschillende 
bijzondere gebeurtenissen gebruikt zal worden. Voor de stempelverzamelaars is van belang, dat het 
kantoor drie loketten heeft, die elk van een eigen stempel (in de thans gebruikte, gewijzigde Zwitserse 
uitvoering) beschikken met inschrift “Auto-postkantoor 1”, resp. 2 en 3. Ook speciale aantekenstrook-
jes zijn in gebruik. De eerste maal dat dit kantoor thans weer in gebruik kwam was op 28 Juni jl. ter 
gelegenheid van de T.T.-races te Assen. 
 

 

De stempels AUTO-POSTKANTOOR met volgnummers 1, 2 en 3 
 
AUTO-POSTKANTOOR 1 
 

OBAP 0000 Opgeleverd door De Munt op 29 april 1952. 
 

    
 

Het stempel werd verzonden op 1 mei 1952 en terugontvangen op 4 september 1979. Het stempel 
werd overgedragen aan het Postmuseum. 
Gebruiksperiode van 2 mei 1952 tot en met 31 augustus 1979. 
 
AUTO-POSTKANTOOR 2 
 

OBPK 0000 Opgeleverd door De Munt op 29 april 1952. 
 

   
 

Het stempel werd verzonden op 1 mei 1952 en terugontvangen op 4 september 1979. Het stempel 
werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 2 mei 1952 tot en met 31 augustus 1979. 
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AUTO-POSTKANTOOR 3 
 

OBPK 0000 Opgeleverd door De Munt op 29 april 1952. 
 

   
 

Het stempel werd verzonden op 1 mei 1952 en terugontvangen op 4 september 1979. Het stempel 
werd vernietigd. 
 

  
 

De datum in de stempelafdruk van 1952 geeft aan: 17 IX 52 ofwel 17 september. De datum in het 
stempel werd verkeerd ingesteld. De eerste dag van uitgifte van de Kinderpostzegels was 17 novem-
ber 1952. 
Gebruiksperiode van 2 mei 1952 tot en met 31 augustus 1979. 
 

Dienstorders met betrekking tot het AUTO-POSTKANTOOR 
 

Het auto-postkantoor werd als tijdelijk postkantoor ingezet tijdens diverse evenementen en acties. De 
inzet werd bekendgemaakt in de dienstorders. 
 

Dienstorder No H.899bis van 19 november 1952: Auto-post-, telegraaf- en telefoonkantoor.  
1. Behalve het rijdend postkantoor, bedoeld in do 863/1952, zal ook het nieuwe auto-post-, telegraaf- 
en telefoonkantoor (eigendom van het Staatsbedrijf der PTT) worden ingeschakeld ter bevordering 
van de verkoop van Kinderpostzegels. 
2. Het auto-post-, telegraaf- en telefoonkantoor zal eveneens worden aangewezen voor de verkoop 
van Kinderpostzegels 1952 en voor het aannemen van met zodanige postzegels gefrankeerde gewo-
ne en aangetekende stukken al dan niet met expresse-bestelling. 
3. De aan het auto-post-, telegraaf- en telefoonkantoor ter postbezorgde correspondentie wordt ge-
stempeld met de in dat kantoor aanwezige metalen dagtekeningstempels met het inschrift "Auto-
Postkantoor". 
4. Het kantoor zal op werkdagen in het algemeen tussen 9 en 17 uur zijn opengesteld (Za 9-13 uur). 
5. In de navolgende tijdvakken zullen de daarachter vermelde plaatsen achtereenvolgens worden 
bezocht: 
24-29 November a.s., Leeuwarden, Sneek, Groningen, Asssen en Coevorden; 
1 t/m 4 en 6 December a.s., Zwolle, Deventer, Almelo, Hengelo en Zutphen; 
8 t/m 13 December a.s., Kampen, Harderwijk, Ede, Tiel, Gorinchem en ‘s-Hertogenbosch; 
15 t/m 20 December a.s., Venlo, Helmond, Eindhoven, Roermond, Heerlen en Maastricht; 
22 t/m 24 December a.s., Tilburg, Breda, Bergen op Zoom; 
29-30 December en 2-3 Januari a.s., Goes, Middelburg, Dodrecht en Rotterdam; 
5 t/m 10 Januari a.s., Rotterdam, Delft, Utrecht en Amersfoort; 
12 t/m 16 Januari a.s., Apeldoorn, Hilversum, Leiden en ‘s-Gravenhage. 
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6. Volledigheidshalve wordt medegedeeld, dat het auto-post,- telegraaf- en telefoonkantoor op 17 t/m 
19 November reeds te Amsterdam, op 20 November te Haarlem, op 21 November te Zaandam en op 
22 November te Alkmaar als zodanig heeft dienstgedaan. 

 
Dienstorder No H.121 van 11 februari 1953: Watersnoodpostzegel actie.  
1. Op 10 Februari j 1 zijn het autopostkantoor van het bedrijf en een als autopostkantoor ingerichte 
bus, welke door de N.S. gratis beschikbaar is gesteld, gestart voor een propagandatocht door Neder-
land ter bevordering van de verkoop van de Watersnoodpostzegels. De rondreizen eindigen op 10 
Maart a.s. 
2. De reisroutes van deze rijdende postkantoren zijn als volgt samengesteld: 
 

   Auto-Postkantoor  N.S.-bus 
10 Febr. a.s.   ’s-Gravenhage   ’s-Gravenhage 
11 Febr. a.s.   ’s-Gravenhage   ’s-Hertogenbosch 
12 Febr. a.s.   Leiden    Eindhoven 
13 Febr. a.s.   Haarlem   Weert 
14 Febr. a.s.   Alkmaar   Heerlen 
16 Febr. a.s.   Sneek    VenIo 
17 Febr. a.s.   Heerenveen  Arnhem 
18 Febr. a.s.   Groningen  Wageningen 
19 Febr. a.s.   Meppel   Ede 
20 Febr. a.s.   Zwolle    Apeldoorn 
21 Febr. a.s.   Kampen  Deventer 
23 Febr. a.s.   Harderwijk  Zutphen 
24 Febr. a.s.   Utrecht    Winterswijk 
25 Febr. a.s.   Nijmegen  Enschede 
26 Febr. a.s.   Roermond  Hengelo 
27 Febr. a.s.   Maastricht  Almelo 
28 Febr. a.s.   Tilburg    Assen 
2 Maart a.s.   Bergen op Zoom  Leeuwarden 
3 Maart a.s.   Roosendaal   Harlingen 
4 Maart a.s.   Breda    Zaandam 
5 Maart a.s.   Gouda    Hilversum 
6 Maart a.s.   Delft    Baarn 
7 Maart a.s.   Schiedam   Amersfoort 
9 Maart a.s.   Rotterdam  Amsterdam 
10 Maart a.s.   Rotterdam  Amsterdam 
3. De rijdende postkantoren zijn aangewezen voor de verkoop van Watersnoodpostzegels en het 
aannemen ter verzending van met zodanige zegels gefrankeerde gewone en aangetekende stukken. 
4. De Auto-postkantoren zijn in het algemeen tussen 9 en 17 uur opengesteld. 
5. De in de Auto-postkantoren ter verzending aangeboden correspondentie wordt aldaar voorzien van 
een afdruk van een dagtekeningstempel met inschrift Auto-Postkantoor. 
6. De directeuren van de kantoren in de plaatsen gelegen aan de routes van de Auto-postkantoren 
werden omtrent de propagandatochten bij afzonderlijk schrijven ingelicht. 
 

  
 

11-II-53: ’s-Gravenhage     5-III-53: Hilversum 
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De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor; het stempel met 
volgnummer 3 in de N.S.-bus. 

 
Dienstorder No H.660ter van 19 augustus 1953: Auto-post-, telegraaf- en telefoonkantoor.  
1. Ter bevordering van de verkoop van de Rode Kruispostzegels is aan het Hoofdbestuur van het 
Nederlandsche Roode Kruis het Auto-post-, telegraaf- en telefoonkantoor gedurende het tijdvak van 
24 Augustus t/m 23 October 1953 ter beschikking gesteld. 
2. Het Auto-post-, telegraaf- en telefoonkantoor is aangewezen voor de verkoop van de Rode Kruis-
postzegels en voor het aannemen van met zodanige zegels gefrankeerde gewone en aangetekende 
stukken al dan niet met expresse-bestelling. 
3. De aan het Auto-post-, telegraaf- en telefoonkantoor ter postbezorgde correspondentie wordt ge-
stempeld met de in dat kantoor aanwezige metalen dagtekeningstempels met het inschrift "Auto-
Postkantoor". 
4. Het kantoor zal op werkdagen in het algemeen geopend zijn tussen 9 en 17 uur (Za 9-13 uur). 
5. De volgende plaatsen zullen achtereenvolgens worden bezocht: Haarlem, Utrecht, ‘s-Gravenhage, 
Amsterdam en Rotterdam. 
6. De betrokken directeuren, ontvangen terzake afzonderlijk bericht. 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
Autopostkantoor 1 december tot en met 31 december 1953 autobus van de N.S. 
1 december  ’s-Gravenhage 
2 december  Voorburg 
3 en 4 december Rotterdam 
7 en 8 december Eindhoven 
9 december  Maastricht 
10 december  Roermond 
11 december  Venlo 
12 december  ’s-Hertogenbosch 
14 december  Nijmegen 
15 december  Apeldoorn 
16 december  Deventer 
17 december  Hengelo (Ov) 
18 december  Enschede 
19 december  Zwolle 
21 december  Assen 
22 december  Groningen 
23 december  Leeuwarden 
24 december  Alkmaar 
28 december  Haarlem 
29 en 30 december Amsterdam 
31 december  Utrecht 
 

 

 
Dienstorder No H.455 van 23 juni 1954: Gelegenheidsstempel.  
1. Ter gelegenheid van de herdenking van Bonifatius' Marteldood te Dokkum zal aldaar op 3, 5, 6 en 7 
Juli a.s. een tijdelijk bijpostkantoor in het Auto- PTT -kantoor worden gevestigd. 
2. De in dit kantoor ter verzending aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een 
afdruk vaneen op de herdenking betrekking hebbende bijzondere rubberstempel worden voorzien. 
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De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 

 
Dienstorder No H.539 van 21 juli 1954: Gelegenheidsstempel.  
1. Ter gelegenheid van het in het Concertgebouw te Haarlem te houden 39ste Internationale Esperan-
to 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 bijpost- tele-
graaf- en telefoonkantoor worden gevestigd. 
2. De in dit bijkantoor ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken zullen ván een 
afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 

 
Dienstorder No H.577 van 4 augustus 1954: Gelegenheidsstempel.  
1. Ter gelegenheid van het Wereld Muziekconcours te Kerkrade zal aldaar van 9 Augustus af in het 
Auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd. Dit tijdelijk 
bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor zal voorlopig t/m 21 Augustus a.s. worden opengesteld. Even-
tuele langere openstelling zal in de dienstorders bekend worden gemaakt.  
2. De in het tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor ter verzending aangeboden gewone en 
aangetekende stukken zullen van een afdruk van een bijzondere stempel worden voorzien. 
 

Dienstorder No H.605 van 18 augustus 1954: Gelegenheidsstempel. 
1. Ten vervolge op do. 577/54 wordt medegedeeld, dat het daarin bedoelde tijdelijke bijpost-, tele-
graaf- en telefoonkantoor gevestigd in het Auto- PTT -kantoor ook van 24 tot 31 Augustus a.s. te Kerk-
rade zal worden opengesteld. 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 

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

De stempels met de volgnummers 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 

 
Dienstorder No H.657 van 8 september 1954: Gelegenheidsstempel.  
1. Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Energie", welke van 6 t/m 11 September 1954 te Leeuwar-
den wordt gehouden, is aldaar het Auto- PTT -kantoor opgesteld. 
2; De in dit kantoor ter verzending aangeboden gewone en aangetekende stukken zullen worden 
voorzien van een afdruk van een bijzondere stempel. 
3. Toezending van stukken, waarvan stempeling met deze bijzondere stempel wordt verlangd, kan 
alsnog geschieden aan de Directeur van het Post- en telegraafkantoor te Leeuwarden. 
 

Het stempel met het volgnummer 2 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 

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

Dienstorder No H.705 van 22 september 1954: Gelegenheidsstempel.  
1. De in do. 681/1954 aangekondigde "Damesbeurs" zal niet van 22 September t/m 8 October a.s., 
doch van 28 September t/m 8 October a.s. worden gehouden. 
 

Het stempel met het volgnummer 3 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
Autopostkantoor 1 december tot en met 31 december 1954 autobus van de N.S. 
1 december  Alkmaar 
2 december  Groningen 
3 december  Leeuwarden 
4 december  Assen 
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6 december  Zwolle 
7 december  Enschede 
8 december  Hengelo (Ov) 
9 december  Wageningen 
10 december  Nijmegen 
11 december  Venlo 
13 december  Roermond 
14 december  Maastricht 
15 december  Eindhoven 
16 december  Goirle (ochtend) 
16 december  Oisterwijk (middag) 
17 december  Breda 
18 december  Utrecht 
20 december  Apeldoorn 
21 en 22 december Amsterdam 
23 december  Haarlem 
24 en 27 december ’s-Gravenhage 
28 en 29 december Voorburg 
30 en 31 december Rotterdam 
 

 

 
Dienstorder No H.693 van 29 september 1955: Gelegenheidsstempel.  
1. Ter gelegenheid van de Internationale Tentoonstelling Horecaf in het RAl-gebouw te Amsterdam 
van 29 September t/m 8 October a.s. een bijpost- en telegraafkantoor worden gevestigd in het auto-
PTT-kantoor. De aan dit kantoor ter verzending afgegeven stukken zullen worden voorzien van een 
afdruk van de dagtekeningstempel van het auto- PTT -kantoor. 
 

Het stempel met het volgnummer 2 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 

 
Dienstorder No H.355 van 31 mei 1956: Auto- post-, telegraaf- en telefoonkantoor.  
Ter gelegenheid van de tentoonstelling “Mento '56" te Oosterhout (N.B.) zal in het Auto- post-, tele-
graaf- en telefoonkantoor een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd van 8 
t/m 23 juni a.s. De aan dit kantoor ter verzending afgegeven stukken zullen worden voorzien van een 
afdruk van de dagtekeningstempel van het Auto- post-, telegraaf- en telefoonkantoor. 
 

Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
ROME 
 

Italië 
 
Exposition de la Mécanisation  Postale 1956 
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TBAP 0000  
VDW 504 

  
 

Het stempel werd niet afgedrukt op de postzegels maar ernaast. 
Gebruiksperiode van 29 oktober tot en met 11 november 1956 
 

 
Dienstorder No H.320 van 16 mei 1957: Vestiging tijdelijk bijpost- en telefoonkantoor.  
Ter gelegenheid van de regionale tentoonstelling "De Achterhoek op volle toeren" te Winterswijk van 
17 tot en met 25 mei a.s. zal op het tentoonstellingsterrein een tijdelijk bijpost- en telefoonkantoor 
worden gevestigd in het auto- PTT -kantoor. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 

 
Dienstorder No H.390 van 20 juni 1957: Vestiging tijdelijk bijkantoor/gelegenheidsstempel.  
1. Ter gelegenheid van de "De Ruyterherdenking" zal te Vlissingen op 2 juli a.s. een tijdelijk bijpost-
kantoor worden gevestigd in het auto- PTT -kantoor. De in dit bijkantoor ter verzending aangenomen 
gewone en aangetekende stukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden 
voorzien. 
 

Het is niet bekend welk dagtekeningstempel werd gebruikt. 

 
Dienstorder No H.390bis van 20 juni 1957: Gelegenheidsstempel. 
1. Van 4 t/m 6 juli a.s. zal het auto- PTT -kantoor worden opgesteld te Zierikzee in het kader van de 
landbouwtentoonstelling, georganiseerd door de Zeeuwse Landbouw Maatschappij. De in het tijdelijk 



 13 

bijpost- en telefoonkantoor aldaar aangenomen gewone en aangetekende stukken zullen van een 
afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien. 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 

 
Dienstorder No H.496ter van 8 augustus 1957: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
1. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de International Youth Hostel Federation zal van 15 
t/m 17 augustus a.s. op het terrein de Paasheuvel te Vierhouten een tijdelijk bijpostkantoor worden 
gevestigd in het auto- PTT -kantoor. De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aange-
tekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voor-
zien. 
 

Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 

 
Dienstorder No H.515bis van 22 augustus 1957: Tijdelijk bijpostkantoor. Gelegenheidsstempel.  
1. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de drie plaatselijke Cooperaties zal van 26 t/m 31 
augustus a.s. te Markelo een feestweek worden gehouden, genaamd "Gouden Aren", waaraan tevens 
een landbouwtentoonstelling wordt verbonden. Op het feestterrein zal een tijdelijk bijpost-, telegraaf- 
en telefoonkantoor worden gevestigd in het autopostkantoor. 
2. De op dit bijkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen 
van een afdruk van een bijzondere rubberstempel worden voorzien. 
 

Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 

 
Dienstorder No H.359 van 24 juli 1958: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
1. Tijdens het internationale muziekconcours zal van 1 t/m 31 augustus a.s. te Kerkrade een tijdelijk 
bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor worden gevestigd in het auto- PTT -kantoor. 
2. De op dit bijkantoor aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een af-
druk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 
 

 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.269 van 8 mei 1959: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  

1. Tijdens de "Tour van Valkenburg ZH" zal van 12 t/m 14 mei a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden 

gevestigd in het auto- PTT -kantoor, dat op een voor particulieren toegankelijke plaats in het Marine 
Vliegkamp Valkenburg ZH zal worden opgesteld. De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen 
gewone-, aangetekende- en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stem-
pel worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.560 van 1 oktober 1959: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel.  
1. Ter gelegenheid van de onthulling van het dr. Plesman-monument in verband met het 40-jarig be-
staan van de KLM zal te 's-Gravenhage op 7 oktober a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd 
in het auto- PTT -kantoor. 
De op dit bijkantoor ter verzending aangenomen gewone-, aangetekende- en expresse-stukken zullen 
van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien.  
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Het stempel met het volgnummer 2 (?) werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
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Dienstorder No H.255 van 12 mei 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. Ter herdenking van het 40-jarig bestaan van de Luchthaven Schiphol en ter gelegenheid van de 
opening van het Nationaal Luchtvaartmuseum, zal op 17 mei a.s., in het auto- PTT -kantoor, dat zal 
worden opgesteld op het terrein van de luchthaven Schiphol, een tijdelijk bijpostkantoor worden ge-
vestigd. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel worden voorzien. 
Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Het stempel met het volgnummer 2 (?) werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.265 van 19 mei 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/ gelegenheidsstempel. 
1. Ter stimulering van de verkoop van Zomerpostzegels zal van 23 t/m 28 mei a.s. te Amsterdam in 
het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2. In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het midden Damterrein, zullen uitsluitend Zomerpostze-
gels worden verkocht. 
3. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels gefrankeerde 
gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van een afdruk van een bijzonder 
rubberstempel worden voorzien. 
4. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.289 van 2 juni 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. Ter stimulering van de verkoop van Zomerpostzegels zal van 7 tot en met 11 juni a.s. te ‘s-
Gravenhage in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2. In dit kantoor zullen uitsluitend Zomerpostzegels worden verkocht. 
3. De in dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels gefrankeerde 
gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel 
worden voorzien. 
4. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

 
 

Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.385bis van 14 juli 1960: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. Ter gelegenheid van de 3e lndaba zal van 2 t/m 11 augustus a.s. in het auto- PTT -kantoor, dat zal 
worden opgesteld op het aan de Zwolseweg te Ommen gelegen kampeerterrein van de Nationale 
Padvindersraad, een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel. worden voorzien. 
3. Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.161 van 7 april 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
I. Ter stimulering van de verkoop van Zomerpostzegels zal van 24 t/m 29 april a.s. te Amsterdam in 
het auto- PTT -kantoor een tijdelijke bijpostkantoor worden gevestigd. 
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2. In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het midden Dam-terrein, zullen uitsluitend Zomerpostze-
gels worden verkocht. 
3. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels gefrankeerde 
gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel 
worden voorzien. 
4. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.222 van 5 mei 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. Ter stimulering van de verkoop van Zomerpostzegels zal van 15 t/m 20 mei a.s. te 's-Gravenhage in 
het Auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2. In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het Buitenhof, zullen uitsluitend Zomerpostzegels wor-
den verkocht. 
3. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels gefrankeerde 
gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel 
worden voorzien. 
4. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.336 van 6 juli 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. Tijdens de "Tour van Valkenburg Z-H" zal van 11 tot en met 13 juli a.s. een tijdelijk bijpostkantoor 
worden gevestigd in het auto- PTT -kantoor, dat op een voor particulieren toegankelijke plaats in het 
Marine Vliegkamp Valkenburg Z-H zal worden opgesteld. 
2. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 
3. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

   
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.336 van 6 juli 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. Ter gelegenheid van een door de Nationale Padvindersraad van 26 juli t/m 2 augustus a.s. te 
Nieuwkoop te houden nationaal waterkamp zal in het auto- PTT –kantoor een tijdelijk bijpostkantoor 
worden gevestigd. 
2. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expresse-stukken 
zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 
3. Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.395 van 10 augustus 1961: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. Ter gelegenheid van de "Internationale Show MG 61", welke van 31 augustus t/m 16 september 
a.s. in het Stadspark te Groningen zal worden gehouden, zal in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk 
bijpostkantoor worden gevestigd. 
2. De op het kantoor ter verzending aangenomen, gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen 
van een afdruk van een bijzonder rubber stempel worden voorzien. 
3. Voor de aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
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De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.202 van 12 april 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels zal van 7 tot en met 12 mei a.s. te Amster-
dam in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2. In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het midden-Dam-terrein, zullen uitsluitend Zomerpost-
zegels worden verkocht. 
3. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels gefrankeerde 
gewone aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubberstempel 
worden voorzien. 
4. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.211 van 27 april 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/ gelegenheidsstempel. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels zal van 14 tot en met 19 mei a.s. te 's-
Gravenhage in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2. In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het Buitenhof, zullen uitsluitend Zomerpostzegels wor-
den verkocht. 
3. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels gefrankeerde 
gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder rubber stempel 
worden voorzien. 
4. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.231 van 4 mei 1962: Tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor / gelegen-
heidsstempel. 
1. Ter gelegenheid van de voltooiing van de automatisering van het Nederlandse telefoonnet zal op 22 
mei a.s. te Warffum in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor wor-
den gevestigd. 
2. De op dit tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende 
en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
3. Voor aangetekende stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 2 (?) werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.335 van 28 juni 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. In verband met het 10-jarig bestaan van de miniatuurstad "Madurodam" te 's-Gravenhage zal een 
openluchttentoonstelling van klein plastiek worden gehouden. Ter gelegenheid hiervan zal op 2 en 3 
juli a.s. op het terrein van de miniatuurstad een tijdelijk bijpostkantoor in het auto- PTT -kantoor wor-
den gevestigd. 
2. De in dit tijdelijk bijkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen 
van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
3. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.348 van 5 juli 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. Ter gelegenheid van het van 20 juli t.e.m. 15 augustus a.s. te Kerkrade te houden Wereld Muziek-
concours zal in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2. De in dit tijdelijk bijpostkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zul-
len van een afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 
3. Voor de aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.423 van 23 augustus 1962: Vestiging tijdelijk bijpostkantoor. 
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1. Van 10 t.e.m. 17 september a.s. zal in het Physiologisch Laboratorium van het academisch zieken-
huis te Leiden het XXIIste Internationale Physiologencongres worden gehouden. 
2. Ter gelegenheid hiervan zal van 10 t.e.m. 17 september a.s. een tijdelijk bijpostkantoor worden 
gevestigd in het auto- PTT -kantoor dat op het terrein van het academisch ziekenhuis zal worden op-
gesteld. 
3. De op dit tijdelijk bijpostkantoor ter post bezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zul-
len worden voorzien van een afdruk van het dagtekeningstempel van het auto- PTT -kantoor. 
4. Voor aan te tekenen stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
De aan te tekenen stukken zullen derhalve worden voorzien van een nummerstrook met de opdruk 
"AUTOPOSTKANTOOR". 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.467 van 20 september 1962: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel 
(Oostelijk Flevoland). 
1. Op 4 en 5 oktober a.s. zullen in Oostelijk Flevoland de 10

e
 Wereldploegkampioenschappen worden 

gehouden. 
2. Ter gelegenheid hiervan zal op genoemde data een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd, dat in 
het auto- PTT -kantoor zal worden gehuisvest. Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld op het erf 
van de boerderij op de kavel N 15. 
3. De op dit kantoor ter post bezorgde 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. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.179 van 11 april 1963: Tijdelijk bijpostkantoor en gelegenheidsstempel. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels zal van 24 t.e.m. 26 april a.s. te Amster-
dam in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd. 
2. In dit kantoor, dat zal worden opgesteld op het midden-Dam-terrein, zullen uitsluitend Zomerpost-
zegels 1963 worden verkocht. 
3. De op dit bijpostkantoor ter verzending aangeboden uitsluitend met Zomerpostzegels 1963 gefran-
keerde 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. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.270 van 30 mei 1963: Tijdelijk bijpostkantoor en gelegenheidsstempel. 
1. Van 10 tot en met 12 juni a.s. zal in het Marine Vliegkamp Valkenburg Z-H de "Tour van Valkenburg 
Z-H" worden gehouden. 
2. Ter gelegenheid daarvan zal in genoemd Vliegkamp in het auto- PTT -kantoor een tijdelijk bijpost-
kantoor worden gevestigd. Het auto- PTT -kantoor zal op een voor particulieren toegankelijke plaats 
worden opgesteld. 
3. De op dit tijdelijke bijkantoor ter verzending aangenomen gewone, aangetekende en expressestuk-
ken zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. 
4. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.399 van 8 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/ gelegenheidsstempel. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Rode-Kruispostzegels, welke van 20 augustus tot en met 30 
september a.s. verkrijgbaar zullen worden gesteld, zal van 20 t.e.m. 24 augustus te ’s-Gravenhage 
een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden gehuisvest. 
2. In dit kantoor zullen uitsluitend Rode-Kruispostzegels worden verkocht. 
3. Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld in 's-Gravenhage: Lange Vijverberg hoek Vijverdam; 
4. De op het tijdelijke bijpostkantoor ter verzending aangeboden, uitsluitend met Rode-
KruispostzegeIs gefrankeerde, gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van 
een bijzonder stempel worden voorzien. 
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5. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.399 van 8 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/ gelegenheidsstempel. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Rode-Kruispostzegels, welke van 20 augustus tot en met 30 
september a.s. verkrijgbaar zullen worden gesteld, zal van 26 t.e.m. 31 augustus a.s. te Amsterdam 
een tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden gehuisvest. 
2. In dit kantoor zullen uitsluitend Rode-Kruispostzegels worden verkocht. 
3. Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld in Amsterdam: op het midden-Damterrein 
4. De op het tijdelijke bijpostkantoor ter verzending aangeboden, uitsluitend met Rode-
KruispostzegeIs gefrankeerde, gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van 
een bijzonder stempel worden voorzien. 
5. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.399 van 8 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/ gelegenheidsstempel. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Rode-Kruispostzegels, welke van 20 augustus tot en met 30 
september a.s. verkrijgbaar zullen worden gesteld, zal van 2 t.e.m. 7 september a.s. te Rotterdam een 
tijdelijk bijpostkantoor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden gehuisvest. 
2. In dit kantoor zullen uitsluitend Rode-Kruispostzegels worden verkocht. 
3. Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld in Rotterdam: op de verhoogde voetstraat van de 
Coolsingel tegenover het kantoor van de Hollandsche Bank-Unie N. V. 
4. De op het tijdelijke bijpostkantoor ter verzending aangeboden, uitsluitend met Rode-
KruispostzegeIs gefrankeerde, gewone, aangetekende en expressestukken zullen van een afdruk van 
een bijzonder stempel worden voorzien. 
5. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

Dienstorder No H.435 van 29 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
In aansluiting op do. 399/1963 wordt medegedeeld, dat het auto- PTT -kantoor te Rotterdam niet zal 
worden opgesteld op de in genoemde do. vermelde plaats doch op het parkeerterrein, dat is gelegen 
aan de zuidzijde van de Van Oldenbarneveldtstraat, schuin tegenover de zuidelijke uitgang van de 
Lijnbaan. 
 

De stempels met de volgnummers 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
 
Dienstorder No H.435 van 29 augustus 1963: Tijdelijk bijpostkantoor/gelegenheidsstempel. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Rode-Kruispostzegels, welke van 20 augustus t.e.m. 30 
september a.s. verkrijgbaar zijn, zal van 9 t.e.m. 14 september a.s. te Utrecht een tijdelijk bijpostkan-
toor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden gehuisvest. 
2. In dit kantoor zullen uitsluitend Rode-Kruispostzegels worden verkocht. 
3. Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld op de Industrieweg bij de ingang van het jaarbeurs-
complex aan de Croeselaan. 
4. De op het tijdelijke bijkantoor ter verzending aangeboden, uitsluitend met Rode-Kruispostzegels 
gefrankeerde, gewone, aangetekende en expresse-stukken zullen van een afdruk van een bijzonder 
stempel worden voorzien. 
5. Voor aangetekende stukken zullen geen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
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. 



 19 

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

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.314 van 11 juni 1964: Vestiging tijdelijk bijpost-, telegraaf- en telefoonkan-
toor, gelegenheidsstempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1. In het kader van de evenementen ter gelegenheid van de viering van het 350-jarig bestaan van de 
Rijksuniversiteit te Groningen zal te Groningen op 24 en 25 juni a.s. een tijdelijk bijpost-, telegraaf- en 
telefoonkantoor worden gevestigd. 
2. Het tijdelijk bijkantoor zal worden gehuisvest in het auto- PTT -kantoor, dat op het Martinikerkhof zal 
worden opgesteld, en wel aan de noordzijde van de Martinikerk. 
3. De op het tijdelijk bijkantoor ter postbezorgde gewone, aangetekende en expressestukken zullen 
worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel. 
4. Voor de aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
5. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren vergezeld van een desbetreffend verzoek te wor-
den gesloten in een gefrankeerde omslag, welke is geadresseerd aan directeur van het postdistrict 
Groningen. Het verdient aanbeveling op die omslag de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING" te 
stellen. 
 

 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.376 van 1 juli 1965: Vestiging tijdelijk postkantoor en gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1965 zal van 12 t.e..m. 23 juli a.s. te 's-
Gravenhage een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, dat in het auto- PTT -kantoor zal worden ge-
huisvest. 
2. In het tijdelijk postkantoor zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1965 worden verkocht, terwijl het 
postkantoor zal worden aangewezen voor de aanneming van gewone, aangetekende en expresse-
stukken. 
3. Het auto- PTT -kantoor zal worden opgesteld langs de Lange Vijverberg nabij de Vijverdam. 
4. De op het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken, welke uitsluitend met één of meer Zomerpostzegels 1965 zijn gefrankeerd, zullen van een 
afdruk van een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van het auto- PTT -kantoor worden 
voorzien. 
5. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk AUTO-PTT-
KANTOOR worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.399 van 15 juli 1965: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder stem-
pel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1. Van 28 juli t.e.m. 4 augustus a.s. zal door de Nationale Padvindersraad op het terrein, gelegen bij 
het perceel Zuideinde 95 te Nieuwkoop, een Nationaal Waterkamp worden gehouden. 
2. Ter gelegenheid daarvan zal op genoemd terrein een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, dat in 
het auto- PTT -kantoor zal worden gehuisvest. 
3. De op het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aan te tekenen en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel en van een afdruk van een stempel van het 
auto- PTT -kantoor worden voorzien. 
4. Voor aan te tekenen stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden gebruikt. 
 

De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
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Dienstorder No H.34 van 20 januari 1966: H. 34. Vestiging tijdelijke postkantoren, gelegen-
heidsstempels 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 expresse-
stukken zullen, indien deze uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Vluchtelingenvervoerpostze-
gel(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" opge-
nomen. 
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 VLUCHTE-
LINGENVERVOER" is vermeld. 
3. De ter stempeling toe te zenden stukken -uitsluitend gefrankeerd met één of meer Vluchtelingen-
vervoerpostzegel(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 Soest-
dijk echter aan de directeur van het postkantoor Soest). Het verdient aanbeveling op bedoelde omslag 
de aanduiding "BIJZONDERE STEMPELING POSTZEGELACTIE VLUCHTELINGENVERVOER" te 
stellen. 
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Amsterdam: De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
Rotterdam: De stempels met de volgnummers 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
’s-Gravenhage: De stempels met de volgnummers 1, 2 en 3 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.327 van 9 juni 1966: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder stem-
pel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1. Van 27 juni t.e.m. 2 juli a.s. zullen te Bolsward de Gysbert-Japicxfeesten worden gehouden. 
2. Ter gelegenheid daarvan zal te Bolsward een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, dat wordt ge-
huisvest in het auto- PTT -kantoor. 
3. De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel en van een dagtekeningstempel van het 
auto- PTT -kantoor worden voorzien. 
4. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met bijzondere opdruk worden ge-
bruikt. 
5. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren te zijn geadresseerd en volgens hun aard en 
gewicht te zijn gefrankeerd. Zij dienen -vergezeld van een desbetreffend verzoek -door de afzenders 
te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag welke is geadresseerd aan de directeur van 
het post- en telegraafkantoor Bolsward. Op de omslag behoort de aanduiding "Bijzondere stempeling 
Gysbert-Japicxfeesten" te worden gesteld. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.623 van 10 november 1966: Vestiging tijdelijke postkantoren en gebruik bij-
zondere 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 
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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 afzon-
derlijk) de plaatsnaam en de datum(s) van vestiging vermeld. 
3. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk "AUTOPOSTKAN-
TOOR" 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 ge-
wicht te zijn gefrankeerd. Frankering mag in dit geval uitsluitend geschieden door middel van Kinder-
postzegels 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. 
 

Amsterdam: De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
Rotterdam: De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
’s-Gravenhage: De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
 
Dienstorder No H.166 van 30 maart 1967: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzondere 
stempels en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1967 zal op 11, 12, 13, 14 en 17 april a.s. 
te 's-Gravenhage (Op het voetpad van de Lange Vijverberg) en van 18 t.e.m. 21 april a.s. te Amster-
dam (op de Dam) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd. De tijdelijke postkantoren worden ge-
huisvest in het Autopostkantoor. 
2. In de tijdelijke postkantoren zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1967 worden verkocht. De kantoren 
zijn voorts aangewezen voor het aannemen van gewone, aangetekende en expresse-stukken. 
3. De op de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden stukken, die uitsluitend zijn gefrankeerd 
met één of meer Zomerpostzegels 1967, zullen worden voorzien van een afdruk van een bijzonder 
stempel en van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor. 
4. Voor aangetekend te verzenden stukken zullen nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKAN-
TOOR worden gebruikt. 
5. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden. De ter stempeling toe te zenden 
stukken dienen te zijn geadresseerd en volgens hun aard en gewicht te zijn gefrankeerd. Frankering 
mag in dit geval uitsluitend geschieden met Zomerpostzegels 1967. De stukken behoren door de 
afzender(s) in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten die is geadresseerd aan de direc-
teur van het districtspostkantoor 's-Gravenhage respectievelijk Amsterdam. Op de omslag dient duide-
lijk te worden vermeld: "Bijzondere stempeling Zomerpostzegels 1967". 
 

’s-Gravenhage: Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
Amsterdam:  Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
 
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 ge-
vestigd: 
'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 
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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 POSTKAN-
TOOR 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 uitslui-
tend Rode Kruis-postzegels 1967. De stukken behoren door de afzender(s) in een als brief gefran-
keerde 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". 
 

’s-Gravenhage: De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
Amsterdam:  De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
Haarlem: Het stempel met het volgnummer 2 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
Rotterdam: De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
Utrecht:  Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
 
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 ge-
vestigd: 
Amsterdam  28 t.e.m. 30 november 1967; 
's-Gravenhage  4 t.e.m. 6 december 1967; 
Utrecht  7 en 8 december 1967; 
Arnhem  11 en 12 december 1967; 
Haarlem  13 t.e.m. 15 december 1967; 
Rotterdam  18 en 19 december 1967; 
Eindhoven  20 en 21 december 1967. 
Voor de huisvesting van de tijdelijke postkantoren zal het Autopostkantoor worden ingezet. 
2. De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden gewone, aangetekende en expresse-
stukken zullen, indien deze stukken uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Kinderpostze-
gels 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 AUTOPOSTKAN-
TOOR 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 uitslui-
tend 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. 
 

Amsterdam: Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
‘s-Gravenhage: Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
Utrecht:  De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
Arnhem: Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
Haarlem: Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
Rotterdam: Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
Eindhoven: De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.190 van 28 maart 1968: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
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1. Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1968 zal van 9 t.e.m. 12 april a.s. te 's-
Gravenhage (op het voetpad van de Lange Vijverberg nabij de Vijverdam) een tijdelijk postkantoor 
worden gevestigd; gehuisvest in het Autopostkantoor. 
2. In dit tijdelijk postkantoor zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1968 worden verkocht. Voorts is het 
kantoor aangewezen voor het ter verzending aannemen van gewone, aangetekende en expresse-
stukken. 
3. De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden stukken, die uitsluitend mogen zijn ge-
frankeerd met Zomerpostzegels 1968, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder stempel 
alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor. 
4. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKAN-
TOOR gebruikt. 
5. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor 's-Gravenhage. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a. te zijn geadresseerd; 
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk, enz.) en gewicht te zijn gefrankeerd met uitsluitend 
Zomerpostzegels 1968, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c. te worden gesloten in een als brief gefrankeerde omslag waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere 
stempeling AUTOPOSTKANTOOR/ZOMERPOSTZEGELS 1968. 
6. Bijvoeging van een retour omslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is 
niet geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, met de gewone 
middelen van vervoer, aan de geadresseerden toegezonden. Gebruik van dienstomslagen, zowel voor 
ter stempeling toe te zenden stukken als voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk verboden. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.607 van 31 oktober 1968: Vestiging tijdelijke postkantoren, gebruik bijzonde-
re 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 1968 
Haarlem  15 november 1968 
Leeuwarden  18 november 1968 
Groningen  19 november 1968 
Assen  20 november 1968 
Zwolle  21 november 1968 
Deventer  22 november 1968 
Arnhem  25 november 1968 
Nijmegen  26 november 1968 
's-Hertogenbosch  27 november 1968 
Eindhoven  28 en 29 november 1968 
Maastricht  2 december 1968 
Roermond  3 december 1968 
Hilversum  9 december 1968 
Utrecht  10 december 1968 
Breda  11 december 1968 
Middelburg  12 december 1968 
Rotterdam  16 en 17 december 1968 
's-Gravenhage  18 en 19 december 1968 
Leiden  20 december 1968 
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 Kinderpost-
zegels 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 AUTOPOSTKAN-
TOOR gebezigd. 
4. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van de in punt 1 
genoemde postkantoren. 
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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 Kinder-
postzegels 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 geadres-
seerden toegezonden. 
Het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als voor de 
terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 
 

Amsterdam: De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
Eindhoven:  Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
Rotterdam: Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
’s-Gravenhage: Het stempel met het volgnummer 2 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.205 van 3 april 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder post-
stempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Zomerpostzegels 1969 zal van 15 t.e.m. 18 april a.s. te Am-
sterdam (op de Dam) en van 21 t.e.m. 25 april a..s. te 's-Gravenhage ( op de Lange Vijverberg nabij 
de Vijverdam) een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, gehuisvest in het Autopostkantoor. 
2. In deze tijdelijke postkantoren zullen uitsluitend Zomerpostzegels 1969 worden verkocht. Voorts zijn 
de kantoren aangewezen voor het ter verzending aannemen van gewone, aangetekende en expres-
se-stukken. 
3. De in de tijdelijke postkantoren ter verzending aangeboden stukken, die uitsluitend mogen zijn 
gefrankeerd met Zomerpostzegels 1969, worden voorzien van een afdruk van een bijzonder post-
stempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het Autopostkantoor. 
4. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKAN-
TOOR gebruikt. 
5. Desgewenst kunnen stukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het dis-
trictspostkantoor te Amsterdam c.q.'s-Gravenhage. 
De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a. te zijn geadresseerd; 
b. volgens hun aard (brief, briefkaart, drukwerk,enz. ) en gewicht te zijn gefrankeerd, eveneens uit-
sluitend met Zomerpostzegels 1969, die op de adreszijde van de stukken moeten zijn aangebracht; 
c. in een als brief gefrankeerde omslag te worden gesloten, gericht aan de directeur van het postdis-
trict Amsterdam c.q. 's-Gravenhage; op de omslag duidelijk te vermelden: Bijzondere stempeling AU-
TOPOSTKANTOOR/ZOMERPOSTZEGELS 1969. 
Toezending dient uiteraard te geschieden aan elk districtspostkantoor afzonderlijk. 
6. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is niet 
geoorloofd. De stukken worden, na te zijn voorzien van de gewenste stempel, aan de geadresseerden 
toegezonden. Gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zenden stukken als 
voor de terugzending ervan, is uitdrukkelijk VERBODEN. 
 

Amsterdam: Het stempel met het volgnummer 1 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
‘s-Gravenhage: Het stempel met het volgnummer 2 werd gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
Dienstorder No H.655 van 30 oktober 1969: Vestiging tijdelijk postkantoor, gebruik bijzonder 
poststempel en nummerstroken met bijzondere opdruk. 
1. Ter stimulering van de verkoop van de Kinderpostzegels 1969 (vgl do. H535/1969) zal op 11, 12 en 
13 november a.s. te Amsterdam een tijdelijk postkantoor worden gevestigd, gehuisvest in het Auto-
postkantoor; standplaats op de Dam. 
2. De in het tijdelijk postkantoor ter verzending aangeboden stukken worden, indien deze stukken 
uitsluitend zijn gefrankeerd met één of meer Kinderpostzegel(s) 1969, voorzien van een afdruk 
van een bijzonder poststempel alsmede van een afdruk van een dagtekeningstempel van het Auto-
postkantoor . 
3. Voor aangetekend te verzenden stukken worden nummerstroken met de opdruk AUTOPOSTKAN-
TOOR gebezigd. 
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4. Desgewenst kunnen poststukken ter stempeling worden toegezonden aan de directeur van het 
postkantoor Amsterdam. 
5. De ter stempeling toe te zenden stukken behoren: 
a. te zijn geadresseerd; 
b. voldoende te zijn gefrankeerd met uitsluitend Kinderpostzegels 1969, die op de adreszijde van de 
stukken moeten zijn aangebracht; 
c. in een als brief gefrankeerde envelop/omslag te worden gesloten, geadresseerd aan de directeur 
van het postkantoor Amsterdam, waarop duidelijk is vermeld: Bijzondere stempeling AUTOPOST-
KANTOOR / KINDERPOSTZEGELS. 
Bijsluiting van een begeleidend verzoek dient achterwege te blijven. 
6. Bijvoeging van een retouromslag voor terugzending van ter stempeling toegezonden stukken is niet 
geoorloofd, terwijl voorts het gebruik van DIENSTOMSLAGEN, zowel voor ter stempeling toe te zen-
den stukken als voor de terugzending ervan, uitdrukkelijk is VERBODEN. 
 

De stempels met de volgnummers 1 en 2 werden gebruikt in het Autopostkantoor. 
 
 
 
 
 
 


