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Langebalkstempels Veldpost 
 

Stempel VELDPOSTKANTOOR 
 

Het grootrondstempel VELDPOSTKANTOOR deed dienst in de jaren 1904 tot en met 1909. In het jaar 
1911 werd begonnen met de aanmaak nieuwe veldpoststempels. In het oude stempelboek zijn geen 
afbeeldingen van andere veldpoststempels opgenomen na de verstrekking van de stempels 
VELDPOSTKANTOOR. Wel zijn afdrukken aangebracht, op de bladzijde van het Hoofdbestuur, van 
twee verschillende cachets en een kantoornaamstempel met de verstrekkingsdatum 3 januari 1910. 
 

 
 

Zowel in de lakcachets als in het kantoornaamstempel is de benaming VELDPOSTKANTOOR 
opgenomen. Nieuwe dagtekeningstempels zijn aangemaakt als langebalkstempel met de benaming 
VELDPOST- in het bovenste segment en KANTOOR met een volgnummer 1 tot en met 4 in het 
onderste segment. De nieuwe stempels werden in januari 1910 verstrekt. Ze werden afgedrukt in het 
nieuwe stempelboek. 
 

Dienstorders en Mededeelingen 
 

Dienstorder No 166 van 11 augustus 1910: Ten behoeve van de troepen, die van 17 tot en met 26 
Augustus e.k. aan de groote manoeuvres aan het Lekacces deelnemen, wordt te Culenborg in 
samenwerking met den bestaanden postdienst, een Veldpostkantoor gevestigd. 
In verband hiermede zijn de brieven en andere stukken, bestemd voor de manoevreerende troepen 
naar Culenborg te zenden. De verzending der correspondentie behoort, inzonderheid door de 
kantoren in plaatsen, van waar de troepen afkomstig: zijn, zooveel mogelijk onder bundelstrook te 
geschieden. 
Aan het publiek is verzocht geworden, om op de adressen der stukken, behalve den naam van den 
geadresseerde, te vermelden: "het korps en het onderdeel daarvan, waartoe hij behoort" en als plaats 
van bestemming: "op groote manoeuvres aan het Lekacces". 
 

Dienstorder No 188 van 1 september 1910: Ten behoeve van de troepen die van 9 tot en met 14 
September e. k. aan de groote cavaleriemanoeuvres in Oostelijk Noord-Brabant deelnemen; wordt te 
Uden in samenwerking met den bestaanden postdienst, een Veldpostkantoor gevestigd. 
In verband hiermede zijn de brieven en andere stukken, bestemd voor de manoeuvreerende troepen, 
naar Uden te zenden. De verzending der correspondentie behoort, inzonderheid door de kantoren in 
plaatsen, van waar de troepen afkomstig zijn, zooveel mogelijk onder bundelstrook te geschieden. 
Aan het publiek is verzocht geworden, om op de adressen der stukken, behalve den naam van den 
geadresseerde te vermelden: "het korps en het onderdeel daarvan, waartoe hij behoort" en als plaats 
van bestemming: “op groote cavaleriemanoeuvres in Noordbrabant." 
 

Dienstorder No 210 van 12 september 1911: Ten behoeve van de troepen, die van 15 tot en met 20 
September e.k. aan de Divisiemanoeuvres deelnemen, wordt te Harderwijk, in samenwerking met 
den bestaanden postdienst een Veldpostkantoor gevestigd.  

In verband hiermede zijn de brieven en andere stukken, bestemd voor de bij deze Divisie (de Iste  

Divisie) ingedeelde troepen tijdens deze  manoeuvres naar Harderwijk te zenden. 
Gedurende de op de Divisie-manoeuvres volgende Legermanoeuvres, welke over eene groote  
uitgestrektheid des lands tusschen Harderwijk en 's-Hertogenbosch worden gehouden, wordt ook bij 

de uit 's-Hertogenbosch optrekkende IIIe Divisie een Veldpostkantoor ingedeeld. De plaatsen, waar 

die kantoren achtereenvolgens zijn te vestigen, worden door de Divisie- commandanten dag voor dag 
aan de met het beheer van de Veldpostkantoren belaste ambtenaren bekend gemaakt. 
Mitsdien wordt van 21 t/m 27 September aan het C. S. te Utrecht een Expeditiekantoor voor de 
Veldpost ingericht, waarheen gedurende dat tijdvak de brieven en andere stukken, bestemd voor de 
bij beide Divisiën ingedeelde troepen zijn te verzenden. Het onderhouden van de postgemeenschap 
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tusschen dit Expeditiekantoor en de Veldpostkantoren wordt door de beheerders van de 
Veldpostkantoren met den beheerder van het Expeditiekantoor van de Veldpost onderling geregeld. 
De commandant van het veldleger, leider der Legermanoeuvres, vestigt zijn hoofdkwartier in de 
omgeving van Rhenen, waarheen de voor dien commandant en voor de bij den Staf van het veldleger 
ingedeelde officieren militairen bestemde correspondentie is te zenden. 
De voor de troepen bestemde correspondentie behoort, inzonderheid door de kantoren in plaatsen, 
van waar de manoeuvreerende troepen afkomstig zijn, zooveel mogelijk onder bundelstrook te worden 
verzonden, ten einde te kunnen worden opgenomen in afzonderlijke brievenmalen, welke zoo noodig 

door meerdere treinen voor het Veldpostkantoor bij de Iste  Divisie (tijdens de Divisiemanoeuvres) of 
wel voor het Expeditiekantoor voor de Veldpost (tijdens de Legermanoeuvres) zullen worden gevormd. 
Aan het publiek is verzocht geworden, om zoowel tijdens de Divisie- als gedurende de 
Legermanoeuvres op de adressen van de brieven en andere stukken, bestemd voor de 
manoeuvreerende troepen, behalve den naam en de voorletters van den geadresseerde te 
vermelden, het korps en het onderdeel, waartoe hij behoort of waarbij hij wordt gedetacheerd, en als 

plaats van bestemming: Veldleger Iste respectievelijk IIIe Divisie. Wordt desniettemin correspondentie 
voor de aan de manoeuvres deelnemende militairen van een duidelijk opgegeven adres ter plaatse 
(b.v. van een hotel) voorzien, dan is deze in de gewone bestelling op te nemen en 1s alleen bij 
onbestelbaarheid van den Veldpostdienst gebruik te maken. 
De directeuren der postkantoren en de brievengaarders hebben zooveel mogelijk bijstand te verlee-
nen aan de bij de Veldpost ingedeelde ambtenaren en beambten, wanneer deze zich aan hunne 
kantoren aanmelden. Daarbij verleenen zij hunne medewerking tot het inrichten van de 
Veldpostkantoren, zoo mogelijk in lokalen van die post- of hulppostkantoren en zijn zij verplicht hunne 
kantoren langer open te houden, indien dit door de Militaire Autoriteit in overleg met den beheerder 
van het betrokken Veldpostkantoor noodig mocht worden geacht. 
De directeuren zijn verplicht op aanvrage van den betrokken beheerder van het Veldpostkantoor de 
door tusschenkomst van den Veldpostdienst uitbetaalde postwissels over te nemen. Het bepaalde bij 
art. 125 der V.P. is ook op deze postwissels van toepassing. 
 

Dienstorder No 212 van 12 september 1912: Ten behoeve van de troepen, die van 23 t/m 27 
september, e.k. aan de oefeningen in den vestingoorlog in een gedeelte van de Stelling van 
Amsterdam deelnemen, wordt te Mijdrecht een veldpostkantoor gevestigd. 
In verband hiermede zijn de brieven en andere stukken bestemd voor de bij deze manoeuvre 
ingedeelde troepen gedurende bovengenoemd tijdvak naar Mijdrecht te zenden. 
De voor de troepen bestemde correspondentie behoort, inzonderheid door de kantoren in plaatsen 
van waar de manoeuvreerende troepen afkomstig zijn, zooveel mogelijk onder bundelstrook te worden 
verzonden. 
Aan het publiek is verzocht geworden om op de adressen van de brieven en andere stukken, behalve 
den naam en de voorletters van den geadresseerde, te vermelden het korps en het onderdeel waartoe 
hij behoort of waarbij hij wordt gedetacheerd en als plaats van bestemming te vermelden: “Stelling van 
Amsterdam". 
Wordt desniettemin correspondentie voor de aan de manoeuvres deelnemende militairen van een 
duidelijk opgegeven adres te Mijdrecht, of elders voorzien dan is deze daarheen te zenden en in de 
gewone bestelling op te nemen en is alleen bij onbestelbaarheid van den Veldpostdienst gebruik te 
maken. 
Béhalve de treinen, welke thans met het postkantoor Mijdrecht in verbinding staan, zullen de treinen 

Amsterdam-Arnhem V en Emmerik-Amsterdam D voor het veldpostkantoor eene rechtstreeksche 
brief, en pakketpostzending vormen. 
 

Dienstorder No 209 van 4 september 1913: Ten behoeve van de troepen, die van 8 t/m 11 
September e.k. aan de oefeningen in den Vestingoorlog in een gedeelte der Stelling van den Helder 
deelnemen, wordt te Helder een veldpostkantoor gevestigd. 
In verband hiermede zijn de brieven en andere stukken, bestemd voor de bij deze manoeuvres 
ingedeelde troepen, gedurende bovengenoemd tijdvak naar Helder te zenden. 
De voor de troepen bestemde correspondentie behoort, inzonderheid door de kantoren in plaatsen 
vanwaar de manoeuvreerende troepen afkomstig zijn, zooveel mogelijk onder bundelstrook te worden 
gezonden. 
Aan het publiek is verzocht om op de adressen van de brieven en andere stukken, behalve den naam 
en de voorletters van den geadresseerde, te vermelden het korps en het onderdeel waartoe hij 
behoort, of waarbij hij wordt gedetacheerd en als plaats van bestemming te vermelden: "Stelling van 
den Helder". 
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Dienstorder No B.217 van 11 september 1913: Ten behoeve van de troepen, die van 20 tot en met 
25 September e.k. zullen deelnemen aan de legermanoeuvres in het oosten des lands, worden 
veldpostkantoren gevestigd: 

a. bij de Oostpartij te Rijssen; 
b. bij den staf van de IIe Divisie; 
c. bij den staf van de IVe Divisie. 

De plaatsen waar de veldpostkantoren sub. b. en c. genoemd, zijn te vestigen, worden door de 
Divisiecommandanten dag voor dag aan de met het beheer dier veldpostkantoren belaste ambtenaren 
bekend gemaakt. 
Te Zutphen wordt gedurende bovengenoemd tijdvak een expeditiekantoor voor de veldpost gevestigd, 
waarheen gedurende dat tijdvak de brieven en andere stukken, bestemd voor de bij deze manoeuvres 
ingedeelde troepen zijn te zenden. 
Het hoofdkwartier van den Commandant van het veldleger, leider der manoeuvres, wordt tot en met 
22 september te Apeldoorn gevestigd, daarna te Lochem, naar welke plaatsen de voor dien 
commandant en voor de bij den staf van het veldleger ingedeelde officieren en minderen bestemde 
correspondentie is te zenden. 
Alle voor de stuksgewijze behandeling aangewezen treinen van de lijnen Arnhem-Hengelo, Arnhem-
Zwolle en Apeldoorn-Winterswijk zullen, te beginnen op 20 September tot aan de opheffing van den 
veldpostdienst in den loop van den 25sten September, eene depêche, c.q. ook eene 
pakketpostzending vormen voor het expeditiekantoor voor de veldpost te Zutphen. Eventueel vóór 20 
September in de treinen ontvangen stukken voor de manoeuvreerende troepen zijn naar Zutphen te 
zenden. 
De voor de troepen bestemde correspondentie behoort, inzonderheid voor de kantoren in plaatsen, 
van waar de manoeuvreerende troepen afkomstig zijn, zooveel mogelijk onder bundelstrook te worden 
verzonden. Aan het publiek is verzocht, op de adressen van de brieven en andere stukken, bestemd 
voor de manoeuvreerende troepen, behalve den naam en de voorletters van den geadresseerde, te 
vermelden het korps en het onderdeel, waartoe hij behoort, of waarbij hij wordt gedetacheerd, en als 
plaats van bestemming " Veldleger Oostpartij"; " Veldleger IIe Divisie" ; " Veldleger IVe Divisie" of  
“Veldleger Hoofdkwartier". Wordt desniettemin correspondentie voor de aan de manoeuvres 
deelnemende militairen, van een duidelijk adres ter plaatse (bijv. van een hotel) voorzien, dan is deze 
in de gewone bestelling op te nemen en is alleen bij onbestelbaarheid van den veldpostdienst gebruik 
te maken. 
De directeuren der postkantoren en de brievengaarders hebben zooveel mogelijk bijstand te verlenen 
aan de bij de veldpost ingedeelde ambtenaren en beambten, wanneer deze zich aan hunne kantoren 
aanmelden. Daarbij verleenen zij hunne medewerking tot het inrichten van de veldpostkantoren, zoo 
mogelijk in lokalen der post- of hulppostkantoren en zijn zij verplicht hunne kantoren langer open te 
houden, indien dit door de militaire autoriteit, in overleg met den beheerder van het betrokken 
veldpostkantoor, noodig mocht worden geacht. 
De directeuren zijn verplicht, op aanvrage van den betrokken beheerder van het veldpostkantoor, de 
door tusschenkomst van den veldpostdienst uitbetaalde postwissels over te nemen. Het bepaalde bij 
art. 125 der V.P. is ook op deze postwissels van toepassing. 
Nazending van postpakketten binnen het manoeuvre-terrein is niet te beschouwen als verzending aan 
een nader adres, waarvoor op grond van het bepaalde bij art. 10 van het K.B. van 15 Januari 1882 
(Staatsblad no.14) opnieuw port verschuldigd is. 
 

Dienstorder No 218 van 29 augustus 1914: Tot nadere beschikking is in het binnenlandsch verkeer 
vrijstelling van port verleend voor de verzending door en aan militairen van: 

a. brieven (met inbegrip van briefkaarten) tot een gewicht van 20 gram; 
b. drukwerken en nieuwsbladen tot een gewicht van 100 gram. 

De portvrij te verzenden stukken moeten, voor zooveel zij afkomstig zijn van miIitairen, aan de 
adreszijde dragen het opschrift “Militair", gewaarmerkt door de handteekening van den afzender. 
Stukken welke niet beantwoorden aan de hiervoren genoemde bepalingen behooren met port te 
worden belast. 
 



 4 

 
 

Dienstorder No 222 van 31 augustus 1914: Met uitzondering voor Antwerpen en naaste omgeving 
kunnen brieven en andere stukken voor plaatsen in België hunne bestemming niet bereiken. 
In voorkomende gevallen zijn de stukken, voor zooveel mogelijk, met toelichting. aan de afzenders 
terug te geven. 
 

Dienstorder No B.223 van 31 augustus 1914: In verband met de bepalingen omtrent den staat van 
beleg wordt in het bijzonder de aandacht van de ambtenaren gevestigd op het onderstaande. 
De staat van beleg geldt voor het grondgebied, aangeduid in het besluit, dat den staat van beleg 
verklaart. 
In dat grondgebied erlangt het militair gezag de beschikking over de inrichtingen der posterij, 
telegraphie en telephonie en is bevoegd, de wettelijke bepalingen omtrent den post-, telegraaf- of tele-
phoondienst zoodanig te wijzigen als in het militair belang noodig wordt geacht. Het militair gezag is 
mede bevoegd, in beslag te nemen en te open elk stuk, aan de post of andere instelling van vervoer, 
dan wel aan de telegraaf toevertrouwd, en daarvan inzage te nemen. 
Het binnen dat grondgebied niet voldoen aan de bevelen van het militair gezag is bij de wet strafbaar 
gesteld. 
 

Dienstorder No B.263 van 24 september 1914: Stukken afkomstig van militairen, welke, aan de 
adreszijde wel het voorgeschreven opschrift “Militair" dragen, echter zonder dat dit door de 
handteekening van den afzender is gewaarmerkt, zooals is voorgeschreven bij dienstorder no 218 van 
dit jaar behoeven niet met port te worden belast, zoo uit eenige op de voor- of achterzijde van het stuk 
geplaatste aanwijzing (naam en adres) kan worden opgemaakt, dat de afzender tot portvrije 
verzending bevoegd is. 
 

Dienstorder No B.310 van 19 oktober 1914: Als vervolg op het 17 dezer aan de kantoren verzonden 
telegram, luidende: "Postverbinding met België geheel verbroken", wordt medegedeeld, dat 
correspondentie voor het Belgische leger, waaronder de in Nederland geïnterneerde Belgische 
militairen niet zijn te begrijpen, aan het spoorwegpostkantoor n°. 2, te Rotterdam, is te zenden. 
 

Dienstorder No B.349 van 12 november 1914: Er is nauwkeurig op te letten, of zich onder de ter 
post bezorgde correspondentie stukken bevinden, bestemd voor het Belgische leger, (waaronder de in 
Nederland geïnterneerde Belgische militairen niet zijn te begrijpen). In voorkomende gevallen is op die 
stukken als plaats van bestemming Calais te vermelden, en worde er mede gehandeld als bij 
dienstorder no. 310 van dit jaar is voorgeschreven. 
 

Dienstorder No B.356 van 18 november 1914: Tot nadere beschikking is in het binnenlandsch 
verkeer vrijstelling van port verleend voor de verzending door en aan in Nederland geïnterneerde 
buitenlandsche militairen van: 

a. brieven (met inbegrip van briefkaarten) tot een gewicht van 20 gram; 
b. drukwerken en nieuwsbladen tot een gewicht van 100 gram. 

De portvrij te verzenden stukken moeten, voor zooveel zij afkomstig zijn van de bedoelde militairen, 
aan de adreszijde dragen de aanwijzing: 

Portvrij. 
Franc de Port. 
Militaires étrangers internés dans des Pays-Bas. 
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Stukken, welke niet beantwoorden aan de hiervoren genoemde bepalingen, behooren met port te 
worden belast. 
Met nadruk wordt voorts onder de aandacht gebracht, dat het medegedeelde in n°. 30 van de 
Verzameling van Voorschriften van het loopend jaar in geen enkel opzicht geldt voor het 
binnenlandsch verkeer. 
 

Dienstorder No B.409 van 21 december 1914: De vrijstelling van briefport verleend ten, behoeve 
van de militairen en van de in Nederland geïnterneerde buitenlandsche militairen, ter kennis van de 
ambtenaren gebracht bij de dienstorders nos. 218 en 356 van het loopend jaar, is ingetrokken voor 
zooveer betreft de verzending van drukwerken, met dien verstande echter, dat de vrijdom voor de 
couranten en tijdschriften tot 100 gram blijft gehandhaafd. 
Onder de van kracht zijnde bepalingen strekt zich de bedoelde vrijdom thans uit over: 

a.  brieven (met inbegrip van briefkaarten) tot een gewicht van 20 gram; 
b.  gedrukte stukken, welke tenminste eenmaal per maand verschijnen als courant of tijdschrift, tot 

een gewicht van 100 gram. 
Voorts wordt het volgende onder de aandacht gebracht. 
Meermalen is het voorgekomen, dat stukken, afkomstig van of gericht aan militairen, alhoewel geheel 
voldoende aan de bestaande bepalingen, met port werden belast, omdat de inhoud handelszaken 
betrof. Alhoewel portvrije verzending van deze stukken inderdaad strijdig is met de bedoeling, kan 
daartegen van de zijde van de postambtenaren, aan de hand van de voorschriften, geen bezwaar 
worden gemaakt. 
De directeuren worden uitgenoodigd, om bij bevinding van dergelijk of ander misbruik van eenigen 
omvang, waartegen hunnerzijds niet kan worden opgetreden, met overlegging van de betrekkelijke 
stukken, kennis te geven aan het Hoofdbestuur en om overigens in alle gevallen waarin zulks 
wenschelijk voorkomt de dezerzijdsche tusschenkomst in te roepen. 
 

Dienstorder No B.692bis van 18 december 1918: Opheffing Veldpostdienst. De Veldpostdienst 
wordt 28 December e.k. na afloop van den dienst der veldpost- en expeditiekantoren opgeheven. 
Stukken voor militairen, voorzien van een veldpost-adres, dus zonder plaats van bestemming, welke 
na 26 December e.k. worden ontvangen, zijn te zenden aan het Hoofdexpeditiekantoor van de 
Veldpost te 's Gravenhage, dat voorloopig in stand blijft. Mede zijn, voorzien van een toelichting, aan 
dat kantoor op te zenden de stukken waarvan het adres een legeronderdeel aanwijst, dat zich niet ter 
plaatse van bestemming bevindt en waarvan de tegenwoordige verblijfplaats niet bekend is. 
 

Dienstorder No H. 572bis van 17 september 1924: Verzending. Veldpost. Ten behoeve van de 
troepen, die van 23 t/m 26 September e.k. aan de oefeningen in Noord-Brabant en Limburg zullen 
deelnemen, wordt - in samenwerking met den bestaanden postdienst - op 22 September a.s. te 
Helmond een Veldpostkantoor opgericht, welk kantoor in den loop van den 24sten naar Venlo wordt 
verplaatst en aldaar tot en met 26 September gevestigd blijft. 
Aan het publiek is verzocht, om in de adressen van stukken, gericht aan militairen, behoorende tot 
genoemde troepen, behalve den naam van den geadresseerde te vermelden het Korps en het 
onderdeel daarvan, waarbij deze is ingedeeld en voorts als plaats van bestemming: 
"Op oefening in Noord-Brabant en Limburg." 
Aldus geadresseerde brieven en verdere stukken moeten gedurende de hiervoren vermelde 
tijdvakken achtereenvolgens naar Helmond en naar Venlo worden verzonden. De bedoelde 
correspondentie behoort - zoo mogelijk - in afzonderlijke bundels te worden samengevoegd, 
inzonderheid door de kantoren in plaatsen, vanwaar de troepen afkomstig zijn, alsmede door de voor 
de stuksgewijze behandeling aangewezen treinen. 
 

Dienstorder No H. 528 van 9 september 1925: Veldpost. Tijdens de oefeningen, te houden door de 
Lichte Brigade van 7 t/m 24 September a.s. 'Wordt in samenwerking met den bestaanden postdienst –
een veldpostkantoor opgericht. 
Dit kantoor zal zijn gevestigd op 17 en 18 September te Putten, 19, 20 en 21 September te Amersfoort 
en 22, 23 en 24 September te Driebergen. 
Aan het publiek is verzocht om op de adressen van de voor de betrokken troepen bestemde stukken, 
behalve den naam van den geadresseerde te vermelden het Korps en het onderdeel daarvan waartoe 
hij behoort en voorts als plaats van bestemming: 
 

"Op oefening met de Lichte Brigade". 
 

Aldus geadresseerde brieven en verdere stukken zijn gedurende de hiervoren vermelde tijdvakken 
achtereenvolgens te zenden aan Putten, Amersfoort en Driebergen. 
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De correspondentie voor de tot bovenbedoelde troepen behoorende militairen behoort - zooveel 
mogelijk - te worden afgebundeld, inzonderheid: door de kantoren in plaatsen, vanwaar de troepen 
afkomstig zijn, alsmede door de voor de stuksgewijze behandeling aangewezen treinen. 
 

Dienstorder No H.558 van 30 augustus 1927: Veldpost. 
1.  Tijdens de oefeningen, te houden door de Lichte Brigade, van 12 t/m 17 September a.s., wordt – in 

samenwerking met den bestaanden postdienst – een veldpostkantoor opgericht. 
2.  Dit kantoor zal zijn gevestigd op 12 September te Oldenzaal, op 13 September te Hengelo (O) op 

14 en 15 September te Delden en op 16 (c.q. ook 17) September te Goor. 
3:  Aan het publiek is verzocht om op de adressen van de voor die troepen bestemde stukken, 

behalve den naam van den geadresseerde, te vermelden het korps en het onderdeel daarvan, 
waartoe hij behoort en voorts als plaats van bestemming 

 "op oefening met de Lichte Brigade". 
4.  Aldus geadresseerde brieven en verdere stukken zijn gedurende de hiervoren vermelde tijdvakken 

achtereenvolgens te zenden aan bovengenoemde kantoren. 
5.  De correspondentie voor deze militairen behoort – zooveel mogelijk - te worden afgebundeld, 

inzonderheid door de kantoren in plaatsen van waar de troepen afkomstig zijn, alsmede door de 
voor de stuksgewijze behandeling aangewezen treinen. 

 

Dienstorder No H.576 van 5 september 1928: Veldpost. 
1.  Tijdens de oefeningen, te houden door de Lichte Brigade van 13 t/m 20 September a.s., wordt - in 

samenwerking met den bestaanden postdienst - een Veldpostkantoor opgericht. 
2.  Dit kantoor zal zijn gevestigd op 13 en 14 September te Sittard, op 15, 16 en 17 September te 

Valkenburg (Lb) en op 18, 19 en 20 September te Gulpen. 
3.  Aan het publiek is verzocht om op de adressen van de voor die troepen bestemde stukken, 

behalve den naam van den geadresseerde, te vermelden het Korps en het onderdeel daarvan, 
waartoe hij behoort, en voorts als plaats van bestemming 

 "op oefening met de Lichte Brigade". 
4.  Aldus geadresseerde brieven en verdere stukken moeten gedurende de hiervoren vermelde 

tijdvakken achtereenvolgens worden gezonden naar bovengenoemde plaatsen. 
5.  De vorenbedoelde correspondentie behoort - zooveel mogelijk - te worden afgebundeld, 

inzonderheid door de kantoren in plaatsen vanwaar de troepen afkomstig zijn, alsmede door de 
voor de stuksgewijze behandeling aangewezen treinen. 

 

Dienstorder No H.541 van 11 september 1935: Veldpost. 
1.  In verband met de oefeningen, te houden door de Lichte Brigade van 19 t/m 25 September a.s., 

wordt - in samenwerking met den bestaanden postdienst - een veldpostkantoor opgericht, hetwelk 
voor den geheel en duur van deze oefeningen te Zutphen gevestigd zal zijn. 

2.  Aan het publiek is verzocht om op de adressen van de voor die troepen bestemde stukken, 
behalve den naam van den geadresseerde te vermelden het korps en het onderdeel daarvan, 
waartoe hij behoort en voorts als plaats van bestemming 

 "op oefening met de Lichte Brigade". 
3.  Aldus geadresseerde brieven en verdere stukken moeten gedurende boven vermeld tijdvak naar 

Zutphen worden gezonden. 
4.  De vorenbedoelde correspondentie behoort zooveel mogelijk te worden afgebundeld, inzonderheid 

door de kantoren in plaatsen, vanwaar de troepen afkomstig zijn, alsmede door de voor 
stuksgewijze behandeling aangewezen treinen. 

 

Dienstorder No H.542 van 9 september 1936: Veldpost. Inrichting veldpostkantoor tijdens 
legeroefeningen. 
1.  De Lichte Brigade zal van 17 t/m 21 September a.s. oefeningen houden. In verband hiermede 

wordt -in samenwerking met den bestaanden postdienst- een veldpostkantoor opgericht, hetwelk 
van 17 t/m 20 September a.s. te ‘s-Hertogenbosch zal zijn gevestigd. 

2.  Van 22 t/m 24 September a.s. zal de Lichte Brigade optreden als roode partij bij de oefeningen 
onder leiding van den Commandant van het veldleger. Daarvoor zal te Breda een veldpostkantoor 
worden opgericht. 

3.  Voor de blauwe partij, zal van 21 t/m 24 September a.s. een veldpostkantoor te Roosendaal zijn 
gevestigd. 

4.  Aan het publiek is verzocht om op de adressen van de voor de troepen bestemde stukken, behalve  
den naam van den geadresseerde en het legeronderdeel, het veldpostkantoor aan te geven, dat 
voor de bestelling der stukken moet zorgdragen. 

5.  Deze stukken behooren, zooveel mogelijk afgebundeld voor ieder veldpostkantoor afzonderlijk, te 
worden gezonden naar het postkantoor in de plaatsen waar de veldpostkantoren zijn gevestigd. 
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Deze wijze van verzending vindt inzonderheid toepassing op de kantoren in de plaatsen vanwaar 
de aan de oefeningen deelnemende troepen afkomstig zijn, alsmede in de voor stuksgewijze 
behandeling aangewezen treinen. 

6.  Correspondentie voor het veldpostkantoor te 's-Hertogenbosch, welke het postkantoor aldaar niet 
meer op 20 September a.s. uiterlijk te 14 uur kan bereiken, moet naar het veldpostkantoor te Breda 
worden doorgezonden. 

 

Dienstorder No 557 van 8 september 1937: Veldpost. Inrichting Veldpostkantoren tijdens 
legeroefeningen. 
1.  De Lichte Brigade zal van 15 t/m 19 September a.s. oefeningen houden. In verband hiermede 

wordt -in samenwerking met den bestaanden postdienst- een veldpostkantoor opgericht, hetwelk 
van 15 t/m 17 September te de Steeg en van 18 t/m 19 September te Holten zal zijn gevestigd. 

2.  Van 20 t/m 24 September a.s. zullen onder leiding van den commandant van het veldleger 
oefeningen worden gehouden, waarbij de Lichte Brigade zal optreden als Roode partij. Daarvoor 
zal het in punt 1 bedoelde veldpostkantoor te Holten gevestigd blijven. 

3.  Voor de aan deze oefeningen deelnemende blauwe partij zal van 20 t/m 24 September a.s. een 
veldpostkantoor te Vaassen zijn gevestigd. 

4.  Aan het publiek is verzocht om behalve den naam van den geadresseerde en het legeronderdeel 
op de adressen van de stukken voor de Lichte Brigade de aanwijzing “Veldpostkantoor Lichte 
Brigade" en op de stukken voor de daarna aan de legeroefeningen deelnemende troepen de 
aanwijzing resp. “Veldpostkantoor Holten” of "Veldpostkantoor Vaassen" te stellen. 

5.  Deze stukken behooren, zooveel mogelijk voor ieder veldpostkantoor afgebundeld te worden 
gezonden naar het hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren in de plaatsen waar de 
veldpostkantoren zijn gevestigd. Ingeval op het tijdstip, waarop correspondentie ter verzending 
aanwezig is, de genoemde hulppost-, telegraaf- en telefoonkantoren niet kunnen worden bereikt, 
doch wel Dieren (voor de Steeg), Rijssen (voor Holten) en Apeldoorn (voor Vaassen ) dan behoort 
de bedoelde correspondentie aan laatstgenoemde hoofdkantoren te worden verzonden. 

6.  Correspondentie voor het veldpostkantoor te de Steeg, welke het hulpkantoor aldaar of het 
postkantoor te Dieren niet meer op 17 September a.s. uiterlijk te 14 uur kan bereiken, moet naar 
het veldpostkantoor te Holten worden doorgezonden. 

7.  Mochten na 19 September nog stukken worden aangetroffen voorzien van de aanwijzing 
"Veldpostkantoor Lichte Brigade", dan zijn deze stukken naar Holten c.q. Rijssen te zenden. 

8.  Inzonderheid op de kantoren in de plaatsen van waar de aan de oefeningen deelnemende troepen 
afkomstig zijn, alsmede in de voor stuksgewijze behandeling aangewezen treinen behoort aan het 
in de punten 5, 6 en 7 vermelde bijzonder aandacht te worden besteed. 

 

Dienstorder No H.526 van 30 augustus 1938: Veldpost. Inrichting Veldpostkantoren tijdens 
legeroefeningen. 
1.  De Lichte Brigade zal van 21 t/m 26 September a.s. oefeningen houden. In verband hiermede 

wordt -in samenwerking met den bestaanden postdienst- een veldpostkantoor opgericht, hetwelk te 
Arnhem zal worden gevestigd. 

2.  Van 26 t/m 29 September a.s. zullen onder leiding van den Commandant van het veldleger 
oefeningen worden gehouden waarvoor drie veldpostkantoren zullen worden in werking gesteld: 
a te Arnhem; dit veldpostkantoor is een voortzetting van dat bedoeld onder punt 1 ( Lichte Brigade 

en Veldleger); 
 b te Nijmegen (Blauwe partij Zuid); 
 c te Kesteren (Roode partijZuid). 
3.  Aan het publiek is verzocht om, behalve den naam van den geadresseerde en het legeronderdeel, 

op de adressen van de stukken voor de Lichte Brigade de aanwijzing "Veldpostkantoor Arnhem", 
en op de stukken voor de daarna aan de legeroefeningen deelnemende troepen de aanwijzing 
resp "Veldpostkantoor Arnhem", "Veldpostkantoor Nijmegen" of "Veldpostkantoor Kesteren”, te 
stellen. 

4.  De stukken behooren, zooveel mogelijk voor ieder veldpostkantoor afgebundeld, te worden 
gezonden naar de postkantoren resp het hulppostkantoor in de plaatsen waar de veldpostkantoren 
zijn gevestigd. 

5.  Aangezien bij vorige gelegenheden is gebleken, dat het personeel niet voldoende op de hoogte 
was van de expeditie der stukken bestemd voor aan de oefeningen deelnemende militairen, wordt 
deze dienstorder met nadruk in de aandacht aanbevolen, vooral van het personeel in de 
garnizoenen van waar de militairen afkomstig zijn en van het personeel op de expeditiekantoren en 
in de treinen. 
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Dienstorder No H.562 van 21 september 1938: Veldpost. Inrichting veldpostkantoren tijdens 
legeroefeningen. 
1.  In verband met de omstandigheid dat de oefeningen van het veldleger zijn afgelast, zullen de 

veldpostkantoren te Nijmegen en Kesteren, bedoeld in do. 526/1938, niet worden ingericht. 
2.  Het veldpostkantoor te Arnhem zal ten behoeve van de oefeningen van de Lichte Brigade van 21 

t/m 24 September in werking zijn. 
 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1939 werd de volgende mededeling geplaatst: 
 

Dienstorder No 353 van 21 Juni 1939 meldt: 
 

Opheffing Veldpost.  
1. Met ingang van 1 Juli a.s. zal de veldpost worden opgeheven.  
2. 2. Aan de militairen is opgedragen hun correspondenten in te lichten omtrent' het adres met 

aanduiding van de plaats van bestemming, waaraan de correspondentie kan worden gericht. 
Het adres Veldpost mag niet meer worden gebruikt. Stukken, welke in den overgangstijd nog 
van de aanduiding Veldpost zijn voorzien en geen plaats van bestemming dragen, kunnen 
vooralsnog worden toegezonden aan het hoofdexpeditiekantoor der Veldpost te 's-
Gravenhage, dat nog tijdelijk in stand wordt gehouden.  

3. Den directeuren wordt verzocht voor zoover zulks kosteloos kan geschieden een mededeeling 
ter zulke in de plaatselijke dagbladen te doen opnemen. 

 

Wij houden ons steeds aanbevolen voor meerdere gegevens van de veldpost en danken de lezers die 
ons reeds mededeelingen daaromtrent zonden en in het bijzonder den heer Bingen voor zijn 
nauwkeurige teekeningen. 
 

In het nummer van september 1939 van het Maandblad verscheen het volgende: De in het julinummer 
vermelde veldpostkantoren 10/13 zijn wederom gevestigd. Wij houden ons gaarne aanbevolen voor 
stempels van nog niet vermelde veldpostkantoren en eventuele censuurstempels enz., die 
ongetwijfeld binnenkort in gebruik zullen komen. 
 

 
 

In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van 16 augustus 1940 werd de mededeling 
opgenomen, dat de veldpostdienst op 27 juni 1940 definitief was opgeheven. Op de avond van die 
dag werd ook het hoofdexpeditiekantoor van de veldpost te ’s-Gravenhage gesloten. 
 

De veldpostdienst weer in werking. 
 

Het volgende krantenbericht verscheen in 1952: 's-GRAVENHAGE, 23 Augustus -Ten behoeve van 
de bij de grensbeveiliging betrokken militairen is met ingang van heden opnieuw de veldpostdienst in 
werking getreden. Veldpostkantoren zijn gevestigd te Groningen, Apeldoorn, 's-Hertogenbosch en 
Maastricht. 
Correspondentie voor militairen als bedoeld moet zijn voorzien van: de duidelijke aanwijzing 
“veldpost”; naam, voorletters en militairen rang van geadresseerde; het legeronderdeel (in 
bijzonderheden omschreven) waartoe hij behoort of waarbij hij Is gedetacheerd. 
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Vermelding in het adres van de plaats waar het onderdeel is gelegerd, mag niet geschieden. Wel mag 
de naam van het betrokken veldpostkantoor worden toegevoegd, indien den afzender bekend is onder 
welken territorialen bevelhebber (Friesland, Overijsel, Noord-Brabant, Zuid-Limburg) de 
geadresseerde behoort. 
 

Gebruikmaking van NAPO nummers 
 

De verkorting NAPO staat voor: Netherlands Army Post Office. 
 

Dienstorder No H.666 van 20 augustus 1952: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie.  
1. Van 3 September a.s. af zal ten behoeve van aan manoeuvres deelnemende militairen de veldpost-

dienst inwerking treden. 
2.  Er zullen drie veldpostkantoren worden opgericht, te weten NAPO 201, NAPO 221 en NAPO 231. 
3.  Aan en door de erbij betrokken militairen kunnen, gefrankeerd naar het binnenlands tarief worden 

verzonden: 
a. brieven niet zwaarder dan 20 gram; 
b. briefkaarten (enkele en met betaald antwoord); 
c. drukwerken niet zwaarder dan 3000 gram; 
d. nieuwsbladen, eveneens tot een maximum gewicht van 3000 gram, echter alleen bij verzending 

aan militairen. 
 Aantekening van deze stukken is toegelaten. Verzending als "Expresse" eveneens. 
 Bij stukken voor militairen te velde kan de expresse-bestelling echter als regel niet worden 

uitgevoerd. Aan de wens tot expresse-bestelling zal niettemin zoveel mogelijk worden voldaan. 
4.  Stukken, welke door de te velde zijnde militairen naar andere landen dan Nederland worden 

verzonden, moeten volgens de hier te lande geldende internationale tarieven zijn gefrankeerd. 
5.  Het is niet mogelijk postpakketten, briefpakjes, postwissels enz via de veldpostdienst te verzenden. 
6.  Dienstcorrespondentie kan in het verkeer met Nederland in beide richtingen worden verzonden 

overeenkomstig de bepalingen van het Postbesluit Dienststukken. 
7.  Met ingang van 3 September a.s. moeten alle stukken welke in Nederland ter post zijn bezorgd en 

aan een van deze NAPO-nummers zijn gericht worden verzonden aan het expeditiebureel Utrecht-
Station, wat de niet aangetekende correspondentie betreft zoveel mogelijk onder afzonderlijke 
bundel met de toevoeging "Veldpost". Voor zover nodig dienen afzonderlijke bundelzakken te 
worden gevormd. 

8.  Omtrent de doorzending door Utrecht-station aan de Veldpostkantoren, alsmede de ontvangst en 
doorzending van Veldpostzendingen afkomstig van de veldpostkantoren, zullen de daarbij 
betrokken kantoren afzonderlijk worden ingelicht. 

9.  De aandacht wordt er op gevestigd, dat stukken, welke zijn gericht aan "NAPO 5100 Amsterdam 
Schiphol Militair" evenals tot dusverre aan het expeditiebureel Amsterdam Schiphol moeten 
worden gezonden. 

 

Dienstorder No H.597 van 29 juli 1953: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie.  
1.  Gedurende de in begin Augustus a.s. te houden mobilisatie-oefening zal ten behoeve van de deel-

nemende militairen de veldpostdienst in werking worden gesteld. 
2.  Aan en door de militairen die aan bedoelde oefening deelnemen kunnen, gefrankeerd naar het 

binnenlands tarief, worden verzonden brieven, lees: briefkaarten (enkele en met betaald antwoord) 
en drukwerken, met dien verstande, dat nieuwsbladen uitsluitend aan deze militairen kunnen 
worden gezonden. Verzending van postpakketten kan eveneens slechts aan bedoelde militairen 
geschieden. 

3.  Aantekening van brieven, briefkaarten, drukwerken en nieuwsbladen is toegelaten, terwijl deze 
stukken, alsmede postpakketten, eveneens als "Expresse" kunnen worden verzonden. Van 
stukken en pakketten voor militairen te velde kan de expresse-bestelling echter in de regel niet 
worden uitgevoerd. Aan de wens tot expresse-bestelling zal echter zoveel mogelijk worden 
voldaan. 

4.  Het is niet toegestaan postwissels, kwitanties, enz. via de veldpostdienst te verzenden. 
5.  Het adres van alle voor bedoelde militairen bestemde stukken en postpakketten bevat de volgende 

aanduidingen: 
 Rang, naam en voorletters 
 Legernummer 
 Onderdeel 
 NAPO 231. 
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6.  Alle stukken en postpakketten, welke het in punt 5 bedoelde adres dragen, dienen te worden 
gezonden aan het expeditiebureel 's-Hertogenbosch-Station; wat de niet aangetekende 
correspondentie betreft, zoveel mogelijk onder afzonderlijke bundel met de toevoeging " Veldpost". 
Voor zover nodig dienen afzonderlijke bundelzakken te worden gevormd. 

7.  De aandacht wordt er op gevestigd dat stukken, welke zijn gericht aan "NAPO 5100 Amsterdam 
Schiphol Militair" evenals tot dusverre aan het Expeditiebureel Amsterdam Schiphol moeten 
worden gezonden. 

 

Dienstorder No H.683bis van 26 augustus 1953: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie.  
1.  Ten behoeve van aan oefeningen deelnemende militairen zal van 3 September t/m 2 October a.s. 

de Veldpostdienst in werking worden gesteld. 
2.  Er zullen twee veldpostkantoren worden opgericht te weten NAPO 201 en N APO 251. 
3.  Aan en door de militairen, die aan de oefeningen deelnemen, kunnen, gefrankeerd naar het 

binnenlands tarief, worden verzonden: 
a.  brieven tot oen met 20 gram; 
b.  briefkaarten (enkele en met betaald antwoord); 
c.  drukwerken met uitzondering van nieuwsbladen, tot het maximum gewicht van 3000 gram; 
d. nieuwsbladen, eveneens tot het maximum gewicht van 3000 gram, echter met de beperking, 

dat deze alleen aan militairen gezonden kunnen worden. 
4.  Aantekening van de onder punt 3 bedoelde stukken is toegelaten. 
 Expresse-bestelling van stukken voor militairen te velde kan in de regel niet worden uitgevoerd. 

Aan de wens tot expresse-bestelling zal echter zoveel mogelijk worden voldaan. 
5.  Stukken, welke door de te velde zijnde militairen naar andere landen dan Nederland worden 

vetzonden, moeten volgens de hier te lande geldende internationale tarieven worden 
gefrankeerd. 

6.  Het is niet toegestaan postpakketten, brieven boven 20 gram, postwissels enz. via de 
veldpostdienst te verzenden. Indien zodanige stukken worden aangetroffen behoren deze aan de 
afzender te worden teruggezonden. 

7.  Dienstcorrespondentie kan in het verkeer met Nederland in beide richtingen worden verzonden 
overeenkomstig de bepalingen van het Postbesluit Dienststukken. 

8.  Gedurende de in punt 1 genoemde periode moeten alle stukken, welke in Nederland ter post 
worden bezorgd en in het adres de aanwijzing NAPO 201 c.q. NAPO 251 dragen, aan het 
expeditiebureel Utrecht-station worden gezonden. 

 De niet aangetekende correspondentie dient zoveel mogelijk in afzonderlijke bundels " Veldpost" 
te worden opgenomen. Voor zover nodig dienen afzonderlijke bundelzakken te worden gevormd. 

9.  Omtrent de doorzending door Utrecht-station aan de Veldpostkantoren, alsmede de ontvangst en 
doorzending van veldpostzendingen afkomstig van de Veldpostkantoren, zullen de daarbij 
betrokken kantoren afzonderlijk worden ingelicht. 

10.  Na 2 October a.s. dient alle aan NAPO 201 en NAPO 251 geadresseerde correspondent je aan 
de afzenders te worden geretourneerd. 

11.  De aandacht wordt er op gevestigd, dat stukken, welke zijn gericht aan "NAPO 5100 Amsterdam 
Schiphol Militair", evenals tot dusverre aan het expeditiebureel Amsterdam Schiphol moeten 
worden gezonden. 

 

Dienstorder No H.628 van 25 augustus 1954: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie.  
1.  Ten behoeve van aan oefeningen deelnemende militairen zal van 2 September t/m 4 October a.s. 

de Veldpostdienst in werking worden gesteld. 
2.  Er zullen drie veldpostkantoren worden opgericht te weten NAPO 101, NAPO 201 en NAPO 241. 
3.  Aan en door de militairen, die aan de oefeningen deelnemen, kunnen gefrankeerd naar het 

binnenlands tarief, worden verzonden: 
a.  brieven tot en met 20. gram; 
b.  briefkaarten ( enkele en met betaald antwoord) ; 
c.  drukwerken (uitgezonderd nieuwsbladen) tot het maximum gewicht van 3000 gram; 
d.  nieuwsbladen, eveneens tot het maximum gewicht van 3000 gram, echter met de beperking, 

dat deze alleen aan militairen gezonden kunnen worden. 
4.  Aantekening van de onder punt 3 bedoelde stukken is ingaande 13 September toegelaten. 
 Van stukken voor militairen te vele kan expressebestelling in de regel niet worden uitgevoerd. 

Aan de wens tot expressebestelling zal echter zoveel mogelijk worden voldaan. 
5.  Stukken, welke door de te vele zijnde militairen naar andere landen dan Nederland worden 

verzonden, moeten volgens de hier te lande geldende internationale tarieven worden 
gefrankeerd. 
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6.  Het is niet toegestaan postpakketten, briefpakjes, postwissels enz. via de veldpostdienst te 
verzenden. 

7.  Dienstcorrespondentie kan in het verkeer met Nederland in beide richtingen worden verzonden 
overeenkomstig de bepalingen van het Postbesluit Dienststukken. 

8.  Gedurende de in punt 1 genoemde periode moeten alle stukken, welke in Nederland ter post 
worden bezorgd en in het adres mede de aanwijzing NAPO 101, NAPO 201 of NAPO 241 
dragen, aan het expeditiebureel Utrecht-Station worden gezonden. 

 De niet aangetekende correspondentie dient zoveel mogelijk in afzonderlijke bundels "Veldpost" 
te worden opgenomen. Voor zover nodig dienen afzonderlijke bundelzakken te worden gevormd. 

9.  Omtrent de doorzending door Utrecht-Station aan de Veldpostkantoren, alsmede de ontvangst en 
doorzending van veldpostzendingen afkomstig van de Veldpostkantoren, zullen de daarbij 
betrokken kantoren afzonderlijk worden ingelicht. 

10.  Na 4 October a.s. dient alle aan NAPO 101, NAPO 201 en NAPO 241 geadresseerde 
correspondentie aan de afzenders te worden geretourneerd. 

11.  De aandacht wordt er op gevestigd, dat stukken welke gericht zijn aan "NAPO 5100 Amsterdam 
Schiphol Militair", evenals tot dusverre aan het expeditiebureel Amsterdam Schiphol moeten 
worden gezonden. Tenslotte wordt er opnieuw op gewezen dat alle correspondentie en 
postpakketten gericht aan een veld- postadres met als eindaanduiding de afkortingen BAOR, 
APO, CAPO, USAPO, BPS en SP, al of niet gevolgd door een nummer, steeds aan Utrecht-
Station dienen te worden gezonden. 

 

Dienstorder No H.791 van 20 oktober 1954: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie.  
1.  Ten vervolge op het kaarttelegram van 15 October j.l. nr 84.139 wordt medegedeeld, dat ten 

behoeve van aan oefeningen deelnemende militairen van 19 October t/m 9 December a.s. de 
Veldpostdienst in werking zal zijn. 

2.  Er zullen twee veldpostadressen worden gebezigd te weten NAPO 201 en NAPO 231. 
3.  Aan en door de militairen, die aan de oefeningen deelnemen, kunnen gefrankeerd naar het 

binnenlands tarief, worden verzonden: 
a.  brieven tot en met 20 gram; 
b.  briefkaarten ( enkele en met betaald antwoord) ; 
c.  drukwerken (uitgezonderd nieuwsbladen) tot het maximum gewicht van 3000 gram; 
d.  nieuwsbladen, eveneens tot het maximum gewicht van 3000 gram, echter met de beperking, 

dat deze alleen aan militairen gezonden kunnen worden. 
4.  Aantekening van de onder punt 3 bedoelde stukken is ingaande 8 November toegelaten. 
 Van stukken voor militairen te velde kan expressebestelling in de regel niet worden uitgevoerd. 

Aan de wens tot expressebestelling zal echter zoveel mogelijk worden voldaan. 
5.  Stukken, welke door de te velde zijnde militairen naar andere landen dan Nederland worden 

verzonden, moeten volgens de hier te lande geldende internationale tarieven worden 
gefrankeerd. 

6.  Het is niet toegestaan postpakketten, briefpakjes, postwissels, enz via de veldpostdienst te 
verzenden. 

7.  Dienstcorrespondentie kan in het verkeer met Nederland in beide richtingen worden verzonden 
overeenkomstig de bepalingen van het Postbesluit Dienststukken. 

8.  Gedurende de in punt 1 genoemde periode moeten alle stukken, welke in Nederland ter post 
worden bezorgd en in het adres mede de aanwijzing NAPO 201 en NAPO 231 dragen, aan het 
expeditiebureel Utrecht-station worden gezonden. 

 De niet aangetekende correspondentie dient zoveel mogelijk in afzonderlijke bundels "Veldpost" 
te worden opgenomen. Voor zover nodig dienen afzonderlijke bundelzakken te worden gevormd. 

9.  Omtrent de doorzending door Utrecht-station aan de Veldpostkantoren, alsmede de ontvangst en 
doorzending van veldpostzendingen afkomstig van de Veldpostkantoren, zullen de daarbij 
betrokken kantoren afzonderlijk worden ingelicht. 

10.  Na 9 December a.s. dient alle aan NAPO 201 en NAPO 231 geadresseerde correspondentie aan 
de afzenders te worden geretourneerd. 

11.  De aandacht wordt er op gevestigd, dat stukken welke gericht zijn aan "NAPO 5100 Amsterdam 
Schiphol Militair", evenals tot dusverre aan het expeditiebureel Amsterdam Schiphol moeten 
worden gezonden. Tenslotte wordt er nog op gewezen dat alle correspondentie en postpakketten 
gericht aan een veldpostadres met als eindaanduiding de afkortingen BAOR, APO, CAPO, 
USAPO, BPS en SP, al of niet gevolgd door een nummer, steeds aan Utrecht-station dienen te 
worden gezonden. 
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Dienstorder No H.140 van 3 maart 1955: Veldpost. Verzending van correspondentie en 
postpakketten.  
De aandacht van het met de expeditie belaste personeel wordt er op gevestigd, dat evenals de 
correspondentie en postpakketten met in het veldpostadres de eindaanduidingen BAOR, APO, CAPO, 
USAPO, BPS en SP, al dan niet gevolgd door een nummer, ook de correspondentie en postpakketten 
met in het veldpostadres de eindaanduidingen BFPO en BPM, al dan niet gevolgd door een nummer, 
steeds naar Utrecht-Station dienen te worden gezonden. 
 
Dienstorder No H.449 van 16 juni 1955: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie en 
postpakketten. 
1.  Ten behoeve van aan oefeningen deelnemende militairen zal van 24 Juni t/m 18 Juli a.s. de 

Veldpostdienst in werking worden gesteld. 
2.  Er zal één veldpostadres worden gebezigd namelijk NAPO 251. 
3.  Aan en door de militairen. die aan deze oefeningen deelnemen, kunnen gefrankeerd naar het 

binnenlands tarief, worden verzonden: 
a.  brieven tot het maximum gewicht; 
b.  briefkaarten ( enkele en met betaald antwoord); 
c.  drukwerken tot het maximum gewicht; 
d.  nieuwsbladen (uitsluitend aan militairen) tot het maximum gewicht; 
e.  postpakketten tot het maximum gewicht. 

 Stukken en postpakketten, welke door de te velde zijnde militairen naar andere landen dan 
Nederland worden verzonden, moeten echter volgens de hier te lande geldende internationale 
tarieven worden gefrankeerd. 

4.  Aantekening van de onder a t/m d van punt 3 genoemde stukken is toegelaten, terwijl ook 
verzending van waardepostpakketten is toegestaan. 

5.  Expressebestelling van stukken en postpakketten voor militairen te velde kan in de regel niet 
worden uitgevoerd. Aan de wens tot expressebestelling zal echter zoveel mogelijk worden 
voldaan. 

6.  Dienstcorrespondentie kan in beide richtingen worden verzonden overeenkomstig de bepalingen 
van het Postbesluit Dienststukken. 

7.  Het is niet mogelijk postwissels, postbewijzen enz. aan een veldpostadres te verzenden. 
8.  Gedurende de in punt 1 genoemde periode moeten alle stukken en postpakketten, welke in 

Nederland ter post worden bezorgd en in het adres de aanduiding NAPO 251 dragen, aan het 
expeditiebureel Utrecht-Station worden gezonden. De niet-aangetekende correspondentie dient 
zoveel mogelijk in afzonderlijke bundels "Veldpost" te worden opgenomen. Voor zover nodig 
dienen afzonderlijke bundelzakken te worden gemaakt. 

9.  Omtrent de doorzending door Utrecht-Station aan het Veldpostkantoor NAPO 251, alsmede 
omtrent de ontvangst en de doorzending van veldpostzendingen afkomstig van het genoemde 
Veldpostkantoor, zullen de daarbij betrokken kantoren afzonderlijk worden ingelicht. 

10.  Na 18 Juli a.s. dient alle aan NAPO 251 geadresseerde correspondentie aan de afzenders te 
worden teruggegeven. 

 

Dienstorder No H.583 van 4 augustus 1955: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie en 
postpakketten. 
1.  Ten behoeve van aan oefeningen deelnemende militairen zal van 12 Augustus t/m 3 October a.s. 

de Veldpostdienst in werking worden gesteld. 
2.  Er zal één veldpostadres worden gebezigd namelijk NAPO 251. 
3.  Gedurende bovengenoemd tijdvak zullen de bepalingen vermeld in de punten 3 t/m 9 van do. 

449/1955 van toepassing zijn. 
4.  Na 3 October a.s. dient alle aan NAPO 251 geadresseerde correspondentie aan de afzenders te 

worden teruggegeven. 
 

Dienstorder No H.710 van 6 oktober 1955: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie en 
postpakketten.  
1.  Ten behoeve van aan oefeningen deelnemende militairen zal van 14 oktober t/m 4 november a.s. 

de veldpostdienst in werking worden gesteld. 
2.  Er zal één veldpostkantoor worden gebezigd namelijk NAPO 251. 
3.  Gedurende bovengenoemd tijdvak zullen de bepalingen vermeld in de punten 3 t/m 9 van do. 

449/1955 van toepassing zijn. 
4.  Na 3 november a.s. dient alle aan NAPO 251 geadresseerde correspondentie aan de afzenders te 

worden teruggegeven. 
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Dienstorder No H.214 van 29 maart 1956: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie en 
postpakketten. 
1.  Ten behoeve van aan oefeningen deelnemende militairen zal van 9 april t/m 4 mei a.s. de 

Veldpostdienst in werking worden gesteld. 
2.  Er zal één veldpostadres worden gebezigd namelijk NAPO 500. 
3.  Aan en door de militairen die aan deze oefeningen deelnemen, kunnen gefrankeerd naar het 

binnenlands tarief, worden verzonden: 
a. brieven tot het maximumgewicht; 
b. briefkaarten ( enkele en met betaald antwoord); 
c. drukwerken tot het maximumgewicht; 
d. nieuwsbladen tot het maximumgewicht; 
e. postpakketten tot het maximumgewicht. 

 Stukken en postpakketten, welke door de te velde zijnde militairen naar andere landen dan 
Nederland worden verzonden, moeten echter volgens de hier te lande geldende internationale 
tarieven worden gefrankeerd. 

4. Aantekening van de onder a t/m d van punt 3 genoemde stukken is toegelaten, terwijl ook 
verzending van waarde-postpakketten is toegestaan. 

5.  Expressebestelling van stukken en postpakketten voor militairen te velde kan in de regel niet 
worden uitgevoerd. Aan de wens tot expressebestelling zal echter zoveel mogelijk worden voldaan. 

6.  Dienstcorrespondentie in de zin van art 29 van het Postbesluit 1955 kan in beide richtingen worden 
verzonden. 

7.  Het is niet mogelijk postwissels, enz aan een veldpostadres te verzenden. 
8.  Gedurende de in punt 1 genoemde periode moeten alle stukken en postpakketten, welke in 

Nederland ter post worden bezorgd en in het adres de aanduiding NAPO 500 dragen, aan het 
expeditiebureel Utrecht-Station worden gezonden. De niet-aangetekende correspondentie dient 
zoveel mogelijk in afzonderlijke bundels "Veldpost" te worden opgenomen. Voor zover nodig 
dienen afzonderlijke bundelzakken te worden gemaakt. 

9.  Na 4 mei a.s. dient alle aan NAPO 500 geadresseerde correspondentie aan de afzenders te 
worden teruggegeven. 

 

Dienstorder No H.340 van 24 mei 1956: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie en 
postpakketten. 
1.  Ten behoeve van aan oefeningen deelnemende militairen zal van 28 mei t/m 3 juli a.s. de 

Veldpostdienst in werking worden gesteld. 
2.  Er zullen twee veldpostadressen worden gebezigd namelijk NAPO 550 en NAPO 600. 
3. Aan en door de militairen die aan deze oefeningen deelnemen, kunnen gefrankeerd naar het 

binnenlands tarief, worden verzonden: 
a.  brieven tot het maximumgewicht; 
b.  briefkaarten (enkele en met betaald antwoord); 
c.  drukwerken tot het maximumgewicht; 
d.  nieuwsbladen tot het maximumgewicht; 
e.  postpakketten tot het maximumgewicht. 

 Stukken en postpakketten, welke door de te velde zijnde militairen naar andere landen dan 
Nederland worden verzonden, moeten echter volgens de hier te lande geldende internationale 
tarieven worden gefrankeerd. 

4.  Aantekening van de onder a t/m d van punt 3 genoemde stukken is toegelaten, terwijl ook 
verzending van waarde-postpakketten is toegestaan. 

5.  Expressebestelling van stukken en postpakketten voor militairen te velde kan in de regel niet 
worden uitgevoerd. Aan de wens tot expressebestelling zal echter zoveel mogelijk worden voldaan. 

6.  Dienstcorrespondentie in de zin van art 29 van het Postbesluit 1955 kan in beide richtingen worden 
verzonden. 

7.  Het is niet mogelijk postwissels, enz aan een veldpostadres te verzenden. 
8.  Gedurende de in punt 1 genoemde periode moeten alle stukken en postpakketten, welke in 

Nederland ter post worden bezorgd en in het adres de aanduiding NAPO 550 c.q. NAPO 600 
dragen, aan het expeditiebureel Utrecht-Station worden gezonden. De niet-aangetekende 
correspondentie dient zoveel mogelijk in afzonderlijke bundels "Veldpost" te worden opgenomen. 
Voor zover nodig dienen afzonderlijke bundelzakken te worden gemaakt. 

9.  Na 3 juli a.s. dient alle aan NAPO 550 c.q. NAPO 600 geadresseerde correspondentie aan de 
afzenders te worden teruggegeven. 
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Dienstorder No H.497 van 2 augustus 1956: Veldpostdienst. Verzending van correspondentie 
en postpakketten. 
1.  Ten behoeve van aan oefeningen deelnemende militairen zal van 6 augustus a.s. tot een nader, 

per do. aan te kondigen tijdstip de veldpostdienst in werking worden gesteld. 
2.  In het veldpostadres zal de aanduiding NAPO, gevolgd door een nummer, voorkomen. 
3. Aan en door de militairen die aan deze oefeningen deelnemen, kunnen, gefrankeerd naar het 

binnenlands tarief, worden verzonden: 
a.  brieven tot het maximumgewicht; 
b.  briefkaarten (enkele en met betaald antwoord); 
c.  drukwerken tot het maximumgewicht; 
d.  nieuwsbladen tot het maximumgewicht; 
e.  postpakketten tot het maximumgewicht. 

 Stukken en postpakketten, welke door de te velde zijnde militairen naar andere landen dan 
Nederland worden verzonden, moeten echter volgens de hier te lande geldende internationale 
tarieven worden gefrankeerd. 

4.  Aantekening van de onder a t/m d van punt 3 genoemde stukken is toegelaten, terwijl ook 
verzending van waarde-postpakketten is toegestaan. 

5.  Expresse-bestelling van stukken en postpakketten voor militairen te velde kan in de regel niet 
worden uitgevoerd. Aan de wens tot expresse-bestelling zal echter zoveel mogelijk worden 
voldaan. 

6.  Dienstcorrespondentie in de zin van art 29 van het Postbesluit 1955 kan in beide richtingen worden 
verzonden. 

7.  Het is niet mogelijk postwissels, enz aan een veldpostadres te verzenden. 
8.  Alle stukken en postpakketten, welke in Nederland ter post worden bezorgd en in het adres de 

aanduiding NAPO gevolgd door een nummer dragen, moeten aan het expeditiebureel Utrecht-
Station worden gezonden. De niet aangetekende correspondentie dient zoveel mogelijk in 
afzonderlijke bundels "veldpost" te worden opgenomen. Voor zover nodig dienen afzonderlijke 
bundelzakken te worden gemaakt. 

 

Dienstorder No H.44 van 23 januari 1958: Verzending van postpakketten aan militairen met een 
buitenlands veldpostadres. 

1. In afwijking van hetgeen is medegedeeld in punt III a van do. 85/1956 mogen postpakketten, 
voorzien van een veldpostadres met als eindaanduiding één van de afkortingen BAOR, BFPO, 
APO, CAPO, USAPO, BPS en SP, gevolgd door een nummer niet meer te verzending worden 
aangenomen. 

2.  Een uitzondering wordt echter gemaakt voor postpakketten bestemd voor Nederlandse militairen in 
Britse dienst, die in West-Duitsland zijn gestationeerd. Voor deze postpakketten gelden de 
volgende bepalingen: 

 Het adres moet als volgt luiden: Rang, naam en voorletters, Onderdeel ( eventueel het Engelse 
onderdeel), de aanwijzing BAOR ….. of British forces post office ….. gevolgd door het 
veldpostnummer. 

 

 Plaatsnamen mogen niet in het adres worden opgenomen. 
 Toegelaten zijn gewone geschenkpostpakketten tot een gewicht van 10 kg tegen het binnenlandse 

tarief. 
 De postpakketten moeten vergezeld gaan van een (buitenland) adreskaart P 38 F en één 

douaneverklaring. 
 Ten aanzien van de uitvoer gelden de bepalingen, genoemd in het Overzicht van de bijzondere 

bepalingen betreffende de uitvoer van goederen in postpakketten, behorende bij de PTT-gids, deel 
1 B. 

 Bedoelde postpakketten dienen naar Utrecht-Station te worden gezonden. 
3.  Aan de afzenders van de overige pakketten met een buitenlands veldpostadres als hierboven 

bedoeld dient te worden medegedeeld, dat verzending slechts is toegelaten indien de 
postpakketten van een burgeradres zijn voorzien. Voor deze postpakketten gelden uiteraard de 
bepalingen inzake de verzending van postpakketten naar het buitenland. 

 

Dienstorder No H.100 van 19 februari 1959: Veldpostdienst. Behandeling van correspondentie en 
postpakketten.  
1.  Inzake de behandeling van zendingen, afkomstig van of bestemd voor veldpostdiensten, geldt 

thans de volgende algemene regeling. 
2.  Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de veldpostcorrespondentie van of voor Nederlandse 

veldpostkantoren en de zendingen van of voor veldpostkantoren van andere landen. Met 
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betrekking tot deze laatste categorie wordt opgemerkt, dat rekening moet worden gehouden met 
de bijzondere faciliteiten, welke de Nederlandse militairen, die bij de Britse krijgsmachtonderdelen 
in West-Duitsland zijn gestationeerd, genieten (vgl pt 4). 

3.  Veldpost van en voor Nederlandse veldpostkantoren. 
 a. Zendingen, bestemd voor Nederlandse militairen 
 

 Bestemmingen: 
 De voor Nederlandse militairen bestemde correspondentie en postpakketten dienen te worden 

onderscheiden naar de volgende bestemmingen: 
A.  zendingen voor militairen in Nederland (NAPO 401 t/m 500); 
B.  zendingen voor militairen, die voor het houden van oefeningen tijdelijk in het buitenland 

verblijven (NAPO 201 t/m 300); 
C.  zendingen voor militairen inde Nederlandse rijksdelen overzee (NAPO 5001 t/m 6000). 

 

 Adressering: 
 Het adres moet de volgende aanduidingen bevatten: 
 rang, naam en voorletters, 
 registratienummer, 
 onderdeel, 
 NAPO (nummer) 
 UTRECHT-STATION. 
 

Dienstorder No H.406bis van 23 juli 1959: Veldpostdienst. Veldpostzendingen voor Suriname. 
1.  Met ingang van 1 augustus 1959 zal een geregelde veldpostdienst worden ingesteld tussen 

Nederland en Suriname. Het in Suriname gevestigde veldpostkantoor ontvangt de aanduiding 
NAPO 5700. 

2.  Ten aanzien van de door tussenkomst van deze dienst te verzenden correspondentie en 
postpakketten geldt het bepaalde inzake veldpost van en voor Nederlandse veldpostkantoren, 
opgenomen in punt 3 van do. 100/1959, echter met dien verstande, dat dezelfde 
verzendingsvoorwaarden van toepassing zijn als die, welke gelden in het burgerpostverkeer met 
Suriname. 

 

Dienstorder No H.637ter van 24 november 1960: Veldpostdienst. Frankering stukken voor NAPO 
5500 en NAPO 5700. 
1.  Het komt de laatste tijd herhaaldelijk voor, dat veldpostcorrespondentie voor de bestemmingen 

NAPO 5500 en NAPO 5700 ontoereikend is gefrankeerd. 
2.  Verzocht wordt erop toe te zien, dat stukken voor deze bestemmingen volledig zijn gefrankeerd. Er 

behoort in het bijzonder op te worden gelet, dat het verschuldigde luchtrecht is gekweten. 
3.  Voorzover nodig wordt verwezen naar het bepaalde in hoofdstuk 3 B van de VP 1, art 73 M en 

hoofdstuk VI Ater van de VPH, art 103 J, onder Verzendingsvoorwaarden, rubriek C. 
 

Dienstorder No H.203ter van 12 april 1962: Veldpostdienst. Behandeling van correspondentie en 
postpakketten voor in West-Duitsland gestationeerde Nederlandse militairen. 
1.  Met ingang van heden is een regeling van kracht geworden voor het postverkeer met Nederlandse 

militairen, die in West-Duitsland voor het houden van oefeningen zijn gestationeerd. Deze 
regeling, welke eveneens van toepassing is op de aldaar verblijvende gezinsleden van bedoelde 
militairen, is hieronder opgenomen. 

2.  Zendingen, bestemd voor Nederlandse militairen of hun in West-Duitsland verblijvende 
gezinsleden. 

 Bestemming: 
 De zendingen dragen in het adres de aanduiding NAPO, gevolgd door een nummer in de serie 801 

t/m 900. 
 

Dienstorder No H.320 van 21 juni 1962: Correspondentie, bestemd voor of afkomstig van 
Nederlandse militairen, die buiten het Rijk in Europa verblijven. 
1. Met ingang van 23 juni 1962 geldt de volgende regeling voor het postverkeer met Nederlandse 

militairen, die buiten het Rijk in Europa verblijven: 
 

A. Luchtpoststukken, bestemd voor Nederlandse militairen in Nederlands Nieuw-Guinea, de 
Nederlandse Antillen en Suriname. 

 Niet-aangetekende brieven t/m 10 gram en enkele briefkaarten, bestemd voor de militairen van de 
Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht, die in Nederlands 
Nieuw-Guinea, de Nederlandse Antillen en Suriname verblijven kunnen tegen het normale port 
(brieven 12 cent; briefkaarten 8 cent), doch zonder heffing van luchtrecht per luchtpost worden 
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verzonden, e.e.a. voor zover de stukken van een volledig militair adres zijn voorzien, waarin één 
der hierna genoemde aanduidingen voorkomt: 
a.  voor wat betreft de militairen van de Koninklijke Marine: Amsterdam-CS-Marine; 
b. voor wat betreft de overige militairen: NAPO-5500 Utrecht-Station c.q. NAPO-5700 Utrecht-

Station. 
 Stukken als vorenbedoeld moeten, zoveel mogelijk afzonderlijk afgebundeld, aan Amsterdam CS 

c.q. Utrecht-Station worden gezonden. 
 

B. Luchtpoststukken, afkomstig van Nederlandse militairen in Nederlands Nieuw-Guinea.  
 De militairen van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht, 

die in Nederlands Nieuw-Guinea verblijven kunnen niet-aangetekende brieven t/m 10 gram en 
enkele briefkaarten ongefrankeerd (dit wil zeggen, zonder voldoening van port en luchtrecht) per 
luchtpost aan geadresseerden hier te lande verzenden. 

 De stukken dragen boven het adres de aanduiding “Militair” en zijn voorzien van het volledige 
militaire adres van de afzender. Zij zijn gestempeld met een militair dagtekeningstempel. Bij wijze 
van overgangsmaatregel kunnen de stukken, in plaats van een afdruk van een afdruk van de 
dagtekening-stempel van Amsterdam-CS dragen. Zij kunnen zonder heffing van port aan de 
geadresseerden worden uitgereikt. 

 

C. Luchtpoststukken afkomstig van of bestemd voor militairen aan boord van troepenschepen op weg 
naar of van Nederlands Nieuw-Guinea. 

 Niet-aangetekende brieven t/m 10 gram en enkele briefkaarten bestemd voor of afkomstig van 
militairen van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht aan boord van 
troepenschepen op weg naar of van Nederlandse Nieuw-Guinea kunnen in het wederzijds verkeer 
tussen Nederland en bedoelde schepen tegen het binnenlands port (brieven 12 cent, briefkaarten 8 
cent) zonder heffing van luchtrecht per luchtpost worden verzonden. 

 Stukken, bestemd voor genoemde militairen dienen te zijn voorzien van een volledig militair adres, 
waarin de aanduiding NAPO-500 Utrecht-Station voorkomt; verzending dienst te geschieden aan 
Utrecht-Station. 

 Stukken afkomstig van genoemde militairen dragen boven het adres de aanduiding “Militair” en zijn 
voorzien van het volledige militaire adres van de afzender. Zij zijn gestempeld met de dagtekening-
stempel van de zich aan boord van het schip bevindende postagent. De stukken kunnen zonder 
heffing van port aan de geadresseerden worden uitgereikt. 

 

Dienstorder No H.427 van 23 augustus 1962: Veldpostdienst. 
Ingaande 1 september 1962 zal, de veldpostcorrespondentie voor Nederlandse militairen op 
Nederlands Nieuw-Guinea niet alleen kunnen worden geadresseerd aan het veldpostkantoor NAPO 
5500 (zie art 73M VP 1) , maar mede aan de veldpostkantoor, NAPO 5501 t.e.m. 5599. 
 

Dienstorder No H.41 van 24 januari 1963: Correspondentie, bestemd voor of afkomstig van 
Nederlandse militairen, welke buiten het Rijk in Europa verblijven. 
1.  Met onmiddellijke ingang wordt de in do. 320/1962 opgenomen bijzondere regeling, van toepassing 

op de verzending per luchtpost van brieven t/m 10 gram en enkele briefkaarten, bestemd voor of 
afkomstig van Nederlandse militairen, welke buiten het Rijk in Europa verblijven ingetrokken, voor 
zover deze regeling betrekking heeft op militairen, in West-Nieuw-Guinea, dan wel aan boord van 
troepenschepen op weg naar of van West-Nieuw-Guinea. 

2.  Voor zoveel de regeling betrekking heeft op militairen welke in de Nederlandse Antillen en 
Suriname verblijf houden, wordt zij gehandhaafd. 

3.  Het vorenstaande houdt in, dat ook in de toekomst niet-aangetekende brieven t/m 10 gram en 
enkele briefkaarten, bestemd voor militairen van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht 
en de Koninklijke Luchtmacht, die in laatstgenoemde gebiedsdelen verblijven, tegen het normale 
port (brieven 12 cent; briefkaarten 8 cent), zonder heffing van luchtrecht per luchtpost kunnen 
worden verzonden. 

4.  De stukken moeten zijn voorzien van een volledig militair adres, waarin één der hierna genoemde 
aanduidingen voorkomt: 
a.  voor wat betreft de militairen van de Koninklijke Marine: Amsterdarn-CS-Marine; 
b. voor wat betreft de overige militairen (welke alléén in Suriname verblijf houden): NAPO-5700 

Utrecht Station. 
 

Dienstorder No H.223 van 3 mei 1963: Veldpostdienst; correspondentie en pakketpost voor of van 
in West-Nieuw-Guinea verblijvende militairen; verzending per luchtpost van dagbladen aan genoemde 
militairen. 
Met onmiddellijke ingang worden de in hoofdstuk 3B van de VP 1 opgenomen regeling met betrekking 
tot de verzending van veldpostcorrespondentie en pakketpost voor of van in West-Nieuw-Guinea 



 17 

verblijvende militairen (NAPO 5500 t/m 5599), alsmede de in art 124 van de PTT -gids, deel 1A 
opgenomen regeling betreffende de verzending per luchtpost van dagbladen aan genoemde 
militairen, ingetrokken. 
 

Dienstorder No H.709 van 20 november 1969: Veldpostdienst; regeling voor het postverkeer met 
en van de Nederlandse militairen die tijdelijk in Tunesië zijn gedetacheerd. 
1.  Met ingang van heden is tot nader order een regeling van kracht geworden voor het postverkeer 

met Nederlandse militairen, die in het kader van de vredesmacht der Verenigde Naties in Tunesië 
zijn tewerkgesteld. 

 Deze regeling is hieronder opgenomen. 
 

2.  A. Verzending uit Nederland. 
1.  Luchtpost. 
 Brieven, enkele briefkaarten, gedrukte stukken, nieuwsbladen en pakjes kunnen door 

afzenders in Nederland tegen het binnenlands tarief aan het in deze regeling genoemde adres 
worden verzonden. 

 Luchtrechten zijn niet verschuldigd. 
 Het gewicht van de pakjes mag niet hoger zijn dan 1 kg. 
 

2.  Zeepost. 
 Pakjes met een gewicht van 1-3 kg kunnen tegen het binnenlands tarief per zeepost worden 

verzonden. 
 

2.  B. Verzending uit Tunesië. 
 Naar Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen kunnen brieven t/m 10 gr, enkele 

briefkaarten en prentkaarten vrij van port worden verzonden, mits zij via het onderdeel ter 
verzending worden aangeboden. Ook voor deze zendingen zijn geen luchtrechten verschuldigd. 

 De desbetreffende stukken zullen zijn voorzien van de aanduiding "Port betaald, Utrecht-
Veldpost". 

 

3.  Verdere verzendingsvoorwaarden. 
 De pakjes naar Tunesië moeten aan de adreszijde zijn voorzien van een volledig ingevuld etiket 

P 4507 "Douane". 
 Aangetekende stukken kunnen in het verkeer in beide richtingen niet worden verzonden. 
 Ook expresse-verzending is niet mogelijk. 
 Dienststukken kunnen in beide richtingen als in het binnenlands verkeer worden verzonden. 
 

4.  Adressering. 
1.  Zendingen voor de Nederlandse militairen in Tunesië moeten als volgt zijn geadresseerd: 
 Rang, naam en voorletters, 
 Registratienummer, 
 Genieconstructiecie (eventueel aangevuld met de benaming van een der toegevoegde 

detachementen), 
 NAPO 30, 
 UTRECHT VELDPOST. 
2.  De van de militairen afkomstige stukken moeten van het volledig adres van de afzender zijn 

voorzien. 
 

Dienstorder No H.146 van 12 maart 1969: Veldpostdienst: 
regeling voor het postverkeer met en van Nederlandse militairen, die tijdelijk in Tunesië zijn 
gedetacheerd. 
M.i.v. 16 maart 1970 komt de regeling, opgenomen in do. H 709/1969, te vervallen. 
 

Dienstorder No H.522 van 28 oktober 1975: Opheffing veldpost NAPO 5001 t.e.m. 6000. 
1.  In verband met het terugtrekken van de in Suriname gedetacheerde Nederlandse militairen op 24 

november a.s. wordt de bijzondere regeling voor niet aangetekende luchtpostbrieven t.e.m. 10 
gram en niet aangetekende briefkaarten, bestemd voor deze militairen -NAPO 5001 t.e.m. 6000- 
ingetrokken. 

2.  De laatste datums, waarop stukken en pakketten, geadresseerd aan 'NAPO 5001 t.e.m. 6000, 
Utrecht-Veldpost' kunnen worden ter postbezorgd zijn: 

 zeepost: 
 briefpost   31 oktober 
 pakketpost   30 oktober 
 luchtpost: 
 briefpost   20 november 
 pakketpost   18 november 
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 Zendingen voor eventueel nog in Suriname verblijvende militairen, die na genoemde datums 
worden verzonden, dienen normaal gefrankeerd en volledig geadresseerd te zijn. 

 
 

H.K. Berghuijs, dienstplichtige en auteur 
 

 
 

De heer H.K. Berghuijs plaatste in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van augustus 1940 
een artikel over de veldpostdienst. Het artikel luidde als volgt: 
 

Onder de Veldpost verstaat men den bijzonderen postdienst, welke ten tijde van mobilisatie, en soms 
ook ten tijde van groote legeroefeningen is ingericht en welke zooveel mogelijk in samenwerking met 
den bestaanden dienst der P.T.T. wordt uitgeoefend. De leiding van dezen dienst berust bij den 
directeur van den Etappen- en Verkeersdienst, waarvan de veldpost een onderdeel is. 
Het doel van de veldpost is, ten behoeve van de troepen een postverkeer te onderhouden, dat de 
militaire eischen van geheimhouding in acht neemt en de verzending der post aan en van de militairen 
zooveel mogelijk bespoedigt. 
De veldpostdienst kan in twee deelen gescheiden worden, en wel de verzending naar de troepen en 
de verzending door de troepen. Voor de verzending naar de troepen wordt thans reeds ten volle van 
den veldpostdienst gebruik gemaakt, wat ook moeilijk anders denkbaar is, daar de verblijfplaats van 
de militairen, die de post ontvangen, geheim moet blijven. Voor de verzending door de troepen wordt 
thans nog steeds gebruik gemaakt van de burgerpostkantoren. Het schijnt echter, blijkens de 
inlichtingen, die ik van .verschillende directeuren van veldpostkantoren ontving, wel in de bedoeling 
der militaire autoriteiten te liggen, ook bij de verzending door de militairen van de veldpostkantoren 
gebruik te maken, zoodat de veldpostdienst dan ten volle is ingeschakeld. 
Men onderscheidt bij, den veldpostdienst een drietal soorten kantoren, t. w. het hoofdexpeditiekantoor, 
de expeditiekantoren en vervolgens de veldpostkantoren. De voor de troepen bestemde post wordt als 
regel verzameld op de expeditiekantoren, en vandaar naar de tot hun kring behoorende 
veldpostkantoren gezonden. Een uitzondering op deze regel maken de veldpostkantoren, die niet 
onder een expeditiekantoor ressorteeren; deze ontvangen rechtstreeks van de postkantoren hun post. 
De verzending na arde troepen geschiedt normaal op onderstaande wijze: 
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Stempels, welke bij de veldpost in gebruik zijn. 
 

a). Bij het hoofdexpeditiekantoor: 
 

 Afb. 1.  
 
Een grootrondstempel, met een doorsnede van 33 mm. 
 
b). Bij de expeditiekantoren: 

 Afb. 2.    Afb. 3. 
 
Bij de veldpost zijn thans twee van deze expeditiekantoren ingedeeld, geletterd A en B. 
 
Beide gebruiken twee verschillende soorten grootrondstempels met verschillende tekst: 

Expeditie Veldpost Aen Expeditiekantoor Veldpost A, 
Expeditie Veldpost Ben Expeditiekantoor Veldpost B. 
De doorsnede van het stempel afb. 2 is 29 mm., dat van afb. 3 is 31 mm. 
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c). Bij de veldpostkantoren: 
 
Hiervan zijn thans 13 veldpostkantoren ingedeeld, welke worden aangeduid door Arabische cijfers 
(1, 2, 3 enz.). 
 

 Afb. 4.    Afb. 5. 
 

In gebruik zijn de grootrondstempels volgens beide bovenstaande typen, het eerste met doorloopende 
datumbalk, het tweede met korte datumbalk. Dat met doorloopende datumbalk is thans in gebruik bij 
de veldpostkantoren 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 en 12.  
Dat met korte datumbalk bij de veldpostkantoren 2, 9 en 13. 
De doorsnede van het eerste stempel is 27 mm, die van het tweede 29 mm. 
 

Voorts gebruiken alle kantoren welke onder den veldpostdienst vallen verschillende hulpstempeltjes. 
 

MILITAIRE CENSUUR 
 

MILITAIRE CENSUUR B2  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0001 Opgeleverd door De Munt op 9 november 1917. 
 

 
 

Het stempel werd toegezonden op 10 november 1917. Gebruiksperiode van 11 november 1917 tot .. 
 

VELDPOST 
 

VELDPOST 1  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0002 Opgeleverd door De Munt in september 1911. 
 

   
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 9 september 1911. 
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Op 23 september 1913 was in het postkantoor te Rijssen een veldpostkantoor gevestigd. Hier werd 
moest stempel Veldpost 1 worden gebruikt, maar is niet tijdig aangekomen. Daarom werd stempel 
Veldpost 4 gebruikt. Tijdens de manoeuvres van 22 tot en met 25 september 1913 is stempel Veldpost 
1 ongebruikt gebleven. Het veldpoststempel 1 behoorde toe aan de Opperbevelhebber van de Land- 
en Zeemacht te Den Haag.  
a. Eerste gebruiksperiode van 10 september 1911 tot .. (12-uurs karakters) 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 
VELDPOST 1  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0003 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Het stempel werd o.a. gebruikt ten behoeve 
van de viering ´300 jaar bevrijding Naarden 12 september 1673´ tijdens de expositie ´Prins Willem III´ 
ingericht door het Ministerie van Defensie. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
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VELDPOST 2  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0004 Opgeleverd door De Munt in september 1911. 
 

 
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 9 september 1911. In 
Arnhem was een veldpostkantoor van de Westpartij voor de Derde Divisie gevestigd. Hier werd van 22 
tot en met 25 september 1913 stempel Veldpost 2 gebruikt.  
Gebruiksperiode van 10 september 1911 tot en met 26 juni 1919. 
 
VELDPOST 2  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0005 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

    
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 3  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0006 Opgeleverd door De Munt in januari 1912. 

 
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 26 februari 1912. In 
Voorthuizen was een veldpostkantoor gevestigd van de Westpartij voor de Vierde Divisie. Hier werd 
van 22 tot en met 25 september 1913 stempel Veldpost 3 gebruikt. Het stempel werd verder gebruikt 
te Breda, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.  
a. Eerste gebruiksperiode van 27 februari 1912 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 
VELDPOST 3  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0007 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
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Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 4  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0008 Opgeleverd door De Munt in januari 1912. 
 

 
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 26 februari 1912. In 
Rijssen was een veldpostkantoor van de Oostpartij gevestigd. Hier werd van 22 tot en met 25 
september 1913 stempel Veldpost 4 gebruikt. Het stempel werd verder gebruikt te Amersfoort, Tilburg 
en ’s-Hertogenbosch.  
a. Eerste gebruiksperiode van 27 februari 1912 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 
VELDPOST 4  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0009 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952.  
Gebruiksperiode vanaf 8 augustus 1952 en was eind 1979 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 5  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBVP 0010 Opgeleverd door De Munt in augustus 1914. 
 

 
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 4 augustus 1914. Het 
stempel werd gebruikt te Numansdorp. 
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Bundelbriefje afkomstig van VELDPOST 5, op 29 februari 1940 (schrikkeljaar) gevestigd in het 
postkantoor te Boxtel.  
a. Eerste gebruiksperiode van 5 augustus 1914 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 
VELDPOST 5  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0011 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 6  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0012 Opgeleverd door De Munt in augustus 1914. 
 

 
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 5 augustus 1914. 
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Het stempel werd gebruikt te Hellevoetsluis.  
Gebruiksperiode van 6 augustus 1914 tot en met 7 augustus 1952. 
 
VELDPOST 6  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0013 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

    
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 7  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0014 Opgeleverd door De Munt in augustus 1914. 
 

 
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 5 augustus 1914. 
 

 
 

Afdruk uit het stempelboek, correcte afdruk en valse afdruk met drukdoos letters op portzegel van 1½  
cent.  
a. Eerste gebruiksperiode van 6 augustus 1914 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 
VELDPOST 7  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0015 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 



 26 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 8  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0016 Opgeleverd door De Munt in augustus 1914. 
 

 
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 5 augustus 1914. Het 
stempel werd slechts zeer kort gebruikt te Ooltgensplaat. 
 

 
 

Afdruk uit het stempelboek en valse afdruk met drukdoos letters op portzegel van 1 cent. 
a. Eerste gebruiksperiode van 6 augustus 1914 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 
VELDPOST 8  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0017 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 9  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0018A Opgeleverd door De Munt in augustus 1914. 
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Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 5 augustus 1914. De 
stempels werden terugontvangen op 3 juli 1919, waarna ze werden vernietigd. In de periode van 
1914-1918 werd het stempel gebruikt in het veldpostkantoor te Den Helder. 
Gebruiksperiode van 6 augustus 1914 tot en met 26 juni 1919. 
 
VELDPOST 9  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0018B Opgeleverd door De Munt op 25 juni 1919. 
 

  
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 26 juni 1919. 
Gebruiksperiode van 27 juni 1919 tot en met 7 augustus 1952. 
 
VELDPOST 9  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0019 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

    
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 10  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBVP 0020 Opgeleverd door De Munt in augustus 1914. 
 

  
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 5 augustus 1914. 
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Tijdens de Mobilisatie van 1914 tot 1918 was het veldpostkantoor nummer 10 gevestigd te Amsterdam 
(Plantage). 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1939 werd het volgende opgenomen: Voor 
de sedert april 1939 gemobiliseerde grenstroepen zijn tot 1 juli 1939 vijf veldpostkantoren werkzaam 
geweest. 
Veldpostkantoor 10, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Stempeltype V. 172 met 1 uurkarakter. 
Kantoornaamstempel VELDPOST 10 (metalen stempel). 
Daarbij werd onderstaande tekening opgenomen. 
 

 
a. Eerste gebruiksperiode van 6 augustus 1914 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 
VELDPOST 10  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0021 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 11  (12- > 24-uurs karakters) 
 

LBVP 0022 Opgeleverd door De Munt in augustus 1914. 
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Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 6 augustus 1914. 
 

 
 

Het Veldpostkantoor nummer 11 was tijdens de Mobilisatie van 1914 tot 1918 gevestigd te Best, 
Oirschot, Goirle, Etten (Noord-Brabant), Roosendaal, Breda en Boxtel. 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1939 werd het volgende opgenomen: Voor 
de sedert april 1939 gemobiliseerde grenstroepen zijn tot 1 juli 1939 vijf veldpostkantoren werkzaam 
geweest. Veldpostkantoor 11, gevestigd te Apeldoorn, stempel type V. 172 met 1 uurkarakter. 
a. Eerste gebruiksperiode van 6 augustus 1914 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 
VELDPOST 11  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0023 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952.  
Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en was eind 1979 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 12  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0024 Opgeleverd door De Munt in augustus 1914. 

 
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 6 augustus 1914. 
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Het Veldpostkantoor nummer 12 was tijdens de Mobilisatie van 1914 tot 1918 gevestigd te Eindhoven, 
Roermond, Heijthuizen, Deurne, Veghel, Zeeuwsch-Vlaanderen, ’s-Hertogenbosch en Middelburg. 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juli 1939 werd het volgende opgenomen: Voor 
de sedert april 1939 gemobiliseerde grenstroepen zijn tot 1 juli 1939 vijf veldpostkantoren werkzaam 
geweest. Veldpostkantoor 12, gevestigd te Groningen. Stempel type V. 172 met 1 uurkarakter. 
Stempelde ook in violetten inkt. Kantoornaamstempels “VELDPOST 12” en “Veldpost Nr. 12” 
(gummistempel). Daarbij werd de onderstaande tekening getoond. 
 

 
 

Veldpostkantoor 12 en 13 hadden verticaal getande aantekenstrookjes van het gangbare model, 
bedrukt “Veld- / postkantoor nr. 12 resp. 13”. 
a. Eerste gebruiksperiode van 6 augustus 1914 tot .. (12-uurs karakters). 
b. Tweede gebruiksperiode van .. tot en met 7 augustus 1952 (24-uurs karakters). 
 
VELDPOST 12  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0025 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot 
1986. 
 
VELDPOST 13  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0026 Opgeleverd door De Munt in augustus 1914. 
 

 
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 6 augustus 1914. Het 
Veldpostkantoor nummer 13 was tijdens de Mobilisatie van 1914 tot 1918 gevestigd te Eindhoven 
(1916) en Breda. 
Gebruiksperiode van 6 augustus 1914 tot en met 7 augustus 1952. 
 
VELDPOST 13  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0027 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
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Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 14  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0028 Opgeleverd door De Munt in augustus 1914. 
 

 
 

Twee identieke stempels, met Romeinse maandcijfers, werden toegezonden op 6 augustus 1914. 
Gebruiksperiode van 6 augustus 1914 tot en met 7 augustus 1952. 
 
VELDPOST 14  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0029 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot na 
eind 1979. 
 
VELDPOST 15  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0030 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952.  
Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en was eind 1979 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 16  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0031 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
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Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952.  
Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en was eind 1979 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 17  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0032 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 18  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0033 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 19  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0034 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 20  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0035 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
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Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 21  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0036 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 22  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0037 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 23  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0038 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 24  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0039 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
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Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot na 
eind 1979. 
 
VELDPOST 25  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0040 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

    
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 26  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0041 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 27  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0042 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en was 
op 27 april 1964 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 28  (24-uurs karakters) 
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LBVP 0043 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en was 
op 10 september 1957 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 29  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0044 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en was 
op 5 september 1968 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 30  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0045 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het handstempel werd verzonden op 7 augustus 1952.  
Gebruiksperiode vanaf 8 augustus 1952 en was op 11 september 1982 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 31  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0046 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. 
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Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en was op 11 september 1952 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 32  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0047 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 33  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0048 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en 
was op 12 mei 1965 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 34  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0049 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
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Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en 
was 23 oktober 1956 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 35  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0050 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. het stempel werd afgekeurd op 14 september 
1964 en vernietigd op 24 maart 1965. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot september 1964. 
 
VELDPOST 36  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0051 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. 
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Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en was op 17 mei 1983 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 37  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0052 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Het stempel werd afgekeurd op 2 oktober 
1969 en vernietigd op 23 juni 1970. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot september 1969. 
 
VELDPOST 38  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0053 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

    
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 39  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0054 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
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Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 40  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0055 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952.  
Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en was op 30 september 1989 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 41  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0056 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 en 
was op 14 september 1953 nog in gebruik. 
 
VELDPOST 42  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0057 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
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VELDPOST 43  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0058 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 
VELDPOST 44  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0059 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

 
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Het stempel werd afgekeurd op 14 
september 1964 en vernietigd op 24 maart 1965.  
Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot september 1964. 
 
VELDPOST 45  (24-uurs karakters) 
 

LBVP 0060 Opgeleverd door De Munt in augustus 1952. 
 

    
 

Het hamerstempel werd verzonden op 7 augustus 1952. Gebruiksperiode van 8 augustus 1952 tot .. 
 

Veldpostkantoor 
 
VELDPOST- KANTOOR 1  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0061 Opgeleverd door De Munt in januari 1910. 
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Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 januari 1910 en terugontvangen 
op 18 augustus 1914, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 21 januari 1910 tot augustus 1914. 
 
VELDPOST- KANTOOR 2  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0062 Opgeleverd door De Munt in januari 1910. 
 

   
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 januari 1910 en terugontvangen 
op 18 augustus 1914, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 21 januari 1910 tot augustus 1914. 
 
VELDPOST- KANTOOR 3  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0063 Opgeleverd door De Munt in januari 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 januari 1910 en terugontvangen 
op 18 augustus 1914, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 21 januari 1910 tot augustus 1914. 
 
VELDPOST- KANTOOR 4  (12-uurs karakters) 
 

LBVP 0064 Opgeleverd door De Munt in januari 1910. 
 

 
 

Het stempel, met Romeinse maandcijfers, werd toegezonden op 20 januari 1910 en terugontvangen 
op 18 augustus 1914, waarna het stempel werd vernietigd. 
Gebruiksperiode van 21 januari 1910 tot augustus 1914. 
 
 


