’s-GRAVENHAGE

Hoofdbestuur P.T.T.

Centrale Directie PTT
Wijziging benaming met ingang van 25 augustus 1955 (Mededelingen no. 34).
’s-GRAVENHAGE-CENTRALE DIRECTIE PTT 1
OBPT 0001

Opgeleverd door De Munt op 9 september 1955.

Het stempel werd verzonden op 3 oktober 1955, afgekeurd op 22 november 1972 en vernietigd op 20
juli 1979. Gebruiksperiode van 4 oktober 1955 tot en met 22 mei 1973.
’s-GRAVENHAGE-CENTRALE DIRECTIE PTT 2
OBPT 0002
Opgeleverd door De Munt op 9 september 1955.

Het stempel werd verzonden op 3 oktober 1955, afgekeurd op 22 november 1972 en vernietigd op 20
juli 1979. Gebruiksperiode van 4 oktober 1955 tot en met 22 mei 1973.
’s-GRAVENHAGE-CENTRALE DIRECTIE PTT 3
OBPT 0003

Vervaardigd door Numerofa in november 1960.

Het stempel werd verzonden op 22 november 1960. In de loop van 1966 werd het stempel ter beschikking gesteld van ID/VZB (Interne Dienst Verzekeringsbank). Later werd het stempel gebruikt in
het interne postkantoor.
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Gebruiksperiode vanaf 23 november 1960 en was eind 1979 nog in gebruik.

Girokantoren (Niet alle getoonde stempels zijn ook postaal gebruikt!)
’s-GRAVENHAGE Centraal Girokantoor
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van november 1924 werd het volgende gemeld: De
heropende postcheque en giro dienst heeft ons twee nieuwe stempels bezorgd, één in zwart, een
ringstempel met dwarsbalk waarin de datum en een nummer (1) in het onderste segment en omschrift
CENTR. GIROKANTOOR ’s GRAVENHAGE, het andere in rood, in de ring CENTR-POSTGIROKANT. ’s GRAVENHAGE en in het midden de datum.
Met ingang van 1 juli 1965 is het bijpostkantoor 's-Gravenhage-Girokantoor opgeheven.
CENTR. GIROKANTOOR ’s-GRAVENHAGE 1
OBPT 0004
Opgeleverd door De Munt op 6 februari 1953.

Het hamerstempel werd verzonden op 9 februari 1953.
Gebruiksperiode van 10 februari 1953 tot en met 30 juni 1965.
CENTR. GIROKANTOOR ’s-GRAVENHAGE 2
OBPT 0005
Opgeleverd door De Munt op 6 februari 1953.

Het stempel werd verzonden op 9 februari 1953.
Gebruiksperiode van 10 februari 1953 tot en met 30 juni 1965.

ARNHEM Girokantoor
GIROKANTOOR ARNHEM 3
OBPT 0006

Opgeleverd door Numerofa in januari 1964.

Het stempel werd verzonden op 31 januari 1964.
Gebruiksperiode vanaf 1 februari 1964 en was eind 1979 nog in gebruik.
GIROKANTOOR ARNHEM 4
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OBPT 0007

Opgeleverd door Numerofa in augustus 1965.

Het stempel werd verzonden op 19 augustus 1965.
Gebruiksperiode vanaf 20 augustus 1965 tot en was eind 1979 nog in gebruik.

BREDA Girokantoor Codeercentrum
GIROKANTOOR CODEERCENTRUM BREDA
OBPT 0008
Opgeleverd door fa Numerofa in november 1966.

Het stempel werd verzonden in november 1966.
Gebruiksperiode vanaf november 1966 tot ..

EINDHOVEN

Girodienst

EINDHOVEN-GIRO
OBPT 0009
Vervaardigd door Numerofa in november 1960.

Het stempel werd verstrekt op 22 november 1960.
Gebruiksperiode van 23 november 1960 tot ..

GOUDA Girokantoor Codeercentrum
GIROKANTOOR CODEERCENTRUM GOUDA
OBPT 0010

Opgeleverd door Numerofa in februari 1965.
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Het stempel werd verzonden in februari 1965. Gebruiksperiode van februari 1965 tot ..

’s-GRAVENHAGE Girokantoor
Het bijkantoor werd met ingang van 1 juli 1965 opgeheven.
’s-GRAVENHAGE-GIROKANTOOR 1

Afgekeurd stempel (missende apostrof)

Goedgekeurd stempel

OBPT 0011

Opgeleverd door De Munt op 25 oktober 1956.

Het stempel werd verzonden op 26 oktober 1956 en terugontvangen op 17 augustus 1965. Het stempel werd vernietigd op 15 juli 1968.
Gebruiksperiode van 27 oktober 1956 tot en met 30 juni 1965.
’s-GRAVENHAGE-GIROKANTOOR 2
OBPT 0012

Vervaardigd door Numerofa in april 1963.

Het stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 13 mei 1963. Het stempel werd terugontvangen op 17
augustus 1965. Gebruiksperiode van 14 mei 1963 tot en met 30 juni 1965.

GRONINGEN

Girodienst

GRONINGEN GIRO 1
OBPT 0013
Vervaardigd door Numerofa in november 1957.
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Het handstempel werd verzonden op 9 december 1957.
Gebruiksperiode vanaf 10 december 1957 en was eind 1979 nog in gebruik

LEIDEN

Girodienst

LEIDEN-GIRO 1
OBPT 0014
Vervaardigd door Numerofa in juni 1961.

Het stempel werd goedgekeurd en verstrekt op 11 juli 1961.
Gebruiksperiode vanaf 12 juli 1961 en was eind 1979 nog in gebruik.

ROTTERDAM

Girodienst

ROTTERDAM-GIRO 2
OBPT 0015

Vervaardigd door Numerofa in februari 1963.

Het stempel werd verstrekt op 15 februari 1963, terugontvangen op 9 november 1964 en vernietigd op
19 november 1970. Gebruiksperiode van 16 februari 1963 tot en met 31 oktober 1964.
ROTTERDAM-GIRO 6
OBPT 0016
Vervaardigd door Numerofa in februari 1963.

Het stempel werd verstrekt op 15 februari 1963, terugontvangen op 9 november 1964 en vernietigd op
19 november 1970. Gebruiksperiode van 16 februari 1963 tot en met 31 oktober 1964.
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TILBURG Girokantoor Codeercentrum
GIROKANTOOR CODEERCENTRUM TILBURG
OBPT 0017

Opgeleverd door Numerofa in februari 1965.

Het stempel werd verzonden in februari 1965.
Gebruiksperiode van februari 1965 tot ..

ZWOLLE Girokantoor Codeercentrum
GIROKANTOOR CODEERCENTRUM ZWOLLE
OBPT 0018

Opgeleverd door Numerofa in mei 1967.

Het stempel werd verzonden in mei 1967.
Gebruiksperiode mei 1967 tot ..

’s-GRAVENHAGE Telefoondienst
’s-GRAVENHAGE Telefoondistrict
TELEFOONDISTRICT ’s-GRAVENHAGE 1
OBPT 0019

Vervaardigd door De Munt in december 1953.

Het stempel werd toegezonden op 8 januari 1954.
Gebruiksperiode vanaf 9 januari 1954 en was eind 1979 nog in gebruik.
TELEFOONDIENST I.H.DISTR. ’s-GRAVENHAGE
OBPT 0020

Opgeleverd door Numerofa in april 1967.
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Het stempel werd verzonden op 18 april 1967.
Gebruiksperiode vanaf 19 april 1967 en was eind 1979 nog in gebruik.

’s-GRAVENHAGE Philatelistische Dienst, later Filatelistische Dienst (Fil D)
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van juni 1949 werd de instelling van de Philatelistische
Dienst P.T.T. aangekondigd:
Instelling Philatelistische Dienst P.T.T.
Persbericht nr. 2619/74 van 7 Mei 1949 deelt ons het volgende mede:
Met ingang van 16 Mei a.s. zal bij P.T.T. een speciale Philatelistische Dienst worden ingesteld. Deze
dienst zal zich belasten met de levering – op schriftelijke bestellingen – van postwaarden aan verzamelaars.
De afdeling van het Postkantoor ’s-Gravenhage, die tot dusverre deze aanvragen behandelde, zal
vanaf genoemde datum af komen te vervallen.
Het adres van de nieuwe Philatelistische Dienst wordt: Zeestraat 64 te ’s-Gravenhage.
Dienstorder No H.280bis van 3 mei 1949: Instelling Bureel Philatelistische Dienst.
1. Met ingang van 16 Mei a.s. zal ten Hoofdbesture der PTT een Bureel Philatelistische Dienst worden ingesteld, welke Dienst zich zal belasten met de levering -op schriftelijke bestellingen- van
postwaarden aan verzamelaars.
2. Door de instelling van genoemd Bureel komt van genoemde datum af de behandeling ten Postkantore ’s-Gravenhage van aanvragen als bedoeld in de artikelen 15 en 16 (lid 2) van de Postgids te
vervallen. Dergelijke aanvragen behoren voortaan aan genoemde Dienst te worden gericht.
3. Verzocht wordt voor zoveel nodig de stationhouders en in voorkomende gevallen verzamelaars
dienovereenkomstig in te lichten.
Dienstorder No H.662 van 13 september 1950: Aanvragen postwaarden door verzamelaars.
1. Met ingang van 16 October 1950 zal de Philatelistische Dienst van het Hoofdbestuur der PTT,
Zeestraat 64 te 's-Gravenhage, (bureel PE VI) zich, behoudens het onder 3 vermelde, niet meer
belasten met de levering aan verzamelaars hier te lande van postwaarden uitgegeven door Nederland, Indonesië, Ned Antillen, Suriname en Nieuw-Guinea.
2. Voor het betrekken dezer waarden dienen belanghebbenden zich voortaan te wenden:
a. tot de postinrichting in hun woonplaats voor wat betreft de Nederlandse port- en frankeerzegels
van de tegenwoordige uitgifte (zie art 6 postgids, sub 1 en 9); .
b. tot het voor hen dichtst bijzijnde, postkantoor met verzamelaarsloket, voor zover betreft de nog
voor frankering geldige Nederlandse postwaarden van vroegere uitgiften (voor zover voorradig),
alsmede de postwaarden, uitgegeven door Indonesië, Ned Antillen, Suriname en Nieuw-Guinea
(zie art 16 van de postgids). De lijst van kantoren genoemd in dit artikel dient in alphabetische
volgorde te worden aangevuld met de kantoornaam "Baarn".
3. De Philatelistische Dienst blijft belast met de verkoop van zegels, uitgegeven ten behoeve van de
frankering van stukken afkomstig van het Internationale Hof van Justitie. Voor het tegenwoordige
zijn dit de zegels in de waarden van f 0,02 en f 0,04, welke slechts gestempeld verkrijgbaar zijn (zie
do. 557/1950). Aanvragen hiertoe dienen op de gebruikelijke wijze aan genoemde dienst te worden
gericht onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde op postrekening nr 527000 ten name
van die dienst.
4. In een persbericht zal het publiek van de gewijzigde regeling op de hoogte worden gesteld.
Verzocht wordt voor zoveel nodig de stationhouders en in voorkomende gevallen de verzamelaars
in te lichten.
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Dienstorder No H.204bis van 28 maart 1951: Opheffing bureel Philatelistische Dienst.
1. Met ingang van 2 April a.s. wordt de Philatelistische Dienst van het Hoofdbestuur der PTT, voor
wat de verkoop van Nederlandse postwaarden en die van Nieuw-Guinea naar het buitenland betreft, naar het postkantoor 's-Gravenhage overgebracht. De overige werkzaamheden van die dienst
worden met ingang van genoemde datum door de ppd (Pers- en Publiciteitsdienst) en het bureel II
van de Centrale Afd PE (Post Exploitatie) overgenomen, waardoor de Philatelistische Dienst als
afzonderlijk onderdeel van het hoofdbestuur zal ophouden te bestaan.
2. De directeuren behoren zich voor zover nodig voor aangelegenheden de philatelie betreffende tot
de Centrale Afd PE te wenden.
Dienstorder No H.225bis van 4 april 1951: Philatelistische dienst.
Het hoofd van do. 204bis/1951 kan aanleiding geven tot de opvatting, dat de Philatelistische Dienst is
opgeheven. Dit is niet het geval; deze dienst is voor wat de verkoop van Nederlandse postwaarden en
die van Nieuw-Guinea aan belanghebbenden in het buitenland betreft, van het Hoofdbestuur naar het
Postkantoor ’s-Gravenhage overgebracht, met behoud van de bestaande benaming.
Dienstorder No H.202 van 28 maart 1968: Organisatie hoofddirectie posterijen, instelling van
een filatelistische dienst (Fil D).
1. Bij dgb nr 68032514849 van 25-3-1968 is met ingang van 1 januari 1968 ingesteld een Filatelistische Dienst (Fil D), welke deel uitmaakt van de Centrale Directie en ressorteert onder de hoofddirecteur Post. Deze dienst zal zijn belast zowel met de reclame- en voorlichtingsactiviteiten op filatelistisch gebied, tot dusver verzorgd door de Pers en Publiciteitsdienst (PPD), als met de uitvoering
van orders van filatelisten en handelaren, hetgeen tot dusver door het postdistrict ‘s-Gravenhage
geschiedde.
2. Als hoofd van de Fil D is aangewezen de isp J. J. M. Kiggen die tevens door hoofddirecteur Post
zal worden belast met bepaalde bijzondere opdrachten.
3. De met de instelling van de dienst samenhangende reorganisaties zullen geleidelijk plaatsvinden.
Dienstorder No H.246 van 19 april 1968: Huisvesting en telefoonnummers Filatelistische Dienst.
Ten vervolge op do. 202/1968 wordt medegedeeld dat de Fil D is gehuisvest op de 4e verdieping van
het pand "Wereldhaven", Prinses Beatrixlaan 11, ’s-Gravenhage, en telefonisch bereikbaar is onder
nummer (070) 852700.

PHILATELISTISCHE DIENST ’s-GRAVENHAGE (later FILATELISTISCHE DIENST)
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van april 1950 is de volgende melding opgenomen: Verscheidene verzamelaars, die reeds een bestelling bij de Philatelistische Dienst geplaatst
hebben, zullen bemerkt hebben, dat deze een eigen poststempel gebruikt. Tot en met 21 December
1949 had men aldaar het gewone typenraderstempel ’s-Gravenhage 4 van het hoofdpostkantoor in
gebruik, doch sinds 22 December wordt het hierbij afgebeelde stempel gebezigd.

Voor het binnenland bestemde brieven worden ongefrankeerd als dienststuk verzonden, doch op voor
het buitenland bestemde stukken worden de frankeerzegels met dit stempel vernietigd. Aangezien het
echter in de bedoeling ligt, dat deze dienst binnenkort voor verzamelaars ook de z.g. “First-daycovers” zal verzorgen, zal men het dan ook wel in het binnenland als vernietigingsstempel aantreffen.
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PHILATELISTISCHE DIENST PTT ’s GRAVENHAGE 1
OBPT 0021

Opgeleverd door De Munt in november 1949.

Het stempel werd toegezonden in december 1949.
Gebruiksperiode van 22 december 1949 tot ..
PHILATELISTISCHE DIENST PTT ’s GRAVENHAGE 2
OBPT 0022

Opgeleverd door De Munt in november 1949.

Het stempel werd toegezonden in december 1949.

Gebruiksperiode van 22 december 1949 tot ..

9

’s-GRAVENHAGE DIENST LUISTER- EN KIJKGELDEN
De Dienst Luister- en Kijkgelden werd operationeel vanaf 1956 en werd omgevormd tot de Dienst
Omroepbijdragen in 1969. Hoeveel stempels in gebruik waren en of deze stempels postaal werden
gebruikt is nog niet duidelijk.

DIENST LUISTER- EN KIJKGELDEN 11
OBPT 0023

Opgeleverd door .. in ..

Het stempel werd toegezonden op ..
Gebruiksperiode vanaf .. en was eind 1979 nog in gebruik.

SCHEVENINGEN Radio
SCHEVENINGEN-RADIO 1
OBPT 0024
Opgeleverd door De Munt in december 1951.

Het stempel werd verzonden op 2 januari 1952.
Gebruiksperiode vanaf 3 januari 1952 en was eind 1979 nog in gebruik.
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