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Jaarverslag 1968

n.v.h.r,

Spraken wij in ons jaarverslag 1967 over 'ons langzamerhand berucht geworden ruimte
gebrek', dit jaar kwam het probleem in een acuut stadium doordat de eigenaresse van
een onzer depots de huur opzegde, terwijl wij een tweede lokaliteit vóór 15 februari
1969 zouden moeten ontruimen. Onze actie om het museum zodanig te huisvesten, dat

het aan de verschillende te verrichten taken ruimte biedt, werd hierdoor opeens sterk

belicht. In dit verband bleek het gewenst een overzicht van al onze activiteiten samen
te stellen. Het lijkt ons nuttig hieraan op deze plaats meer bekendheid te geven en een
schema als bijlage aan dit verslag toe te voegen.

De taken die het Postmuseum verricht
Het onderhoudt een algemene uitstalling voor het publiek.

Hiertoe beschikt het over de museumzalen, Zeestraat 82. Verschillende onder
delen van hel PTT-bedrijf kunnen hier niet behandeld worden, zodat deze over

lopen naar het volgende punt.

Het heeft een studiecollectie waarin alle PTT-onderwerpen vertegenwoordigd zijn.

De voorwerpen staan op eenvoudige wijze systematisch gerangschikt, zoveel
mogelijk bedrijfsvaardig, zodat zij door geïnteresseerden en studerenden geraad
pleegd kunnen worden.
Het heeft een depot, waarin alle voorwerpen bewaard worden, die niet in de algemene

uitstalling of in de studiecollectie zijn opgenomen.

Het gaat hier om voorwerpen, die om hun wetenschappelijke of historische

waarde bewaard moeten blijven; zij worden op aanvraag getoond aan specia
listen en komen bij bijzondere gelegenheden zoals herdenkingen, in extra expo

sities in de museumzalen.
Het heeft een educatieve dienst voor de vruchtbaarmaking der uitstallingen.

De musea zijn er in onze tijd niet alleen voor de ingewijden, maar nog meer voor
de massa. Deze moet met alle educatieve middelen worden opgevangen. Voor

het postmuseum geldt als bijzondere factor, dat vele toestellen gedemonstreerd

moeten worden en dat dus óók voor de ingewijden beschaafde en kundige
rondleiders moeten optreden. Tot de educatieve taak behoort voorts het samen
stellen van exposities, die in doelmatige verpakking rondreizen langs opleidings

instituten.
Het heeft een wetenschappelijke taak ten aanzien van de bewerking der collecties, het
voortzetten daarvan en het maken van verantwoorde geschriften.

Wanneer de werkzaamheden, hierboven genoemd, enig peil willen vertonen,
dan moet achter dit alles een staf staan voor het kiezen van eventuele aanwin

sten, voor het ordenen van de collecties, voor het navorsen van geschiedenis en
doel der voorwerpen, voor het beschrijven van hun constructie en eigenschappen.
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Het heeft een technische dienst voor het uitstallen van collecties, het maken van tech-

nische installaties en het herstel van voorwerpen.
Het heeft een huishoudelijke dienst voor algemeen onderhoud en bewaking.
Het bestuur

Op 9 november overleed geheel onverwacht te Rijswijk (Z.H.) onze voor

zitter Ir. A. J. Ehnle in de ouderdom van 71 jaar. Binnen de kring van de bedrijfsleiding
gold de heer Ehnle steeds als een belangstellend filatelist en als zodanig heeft hij zich
tijdens zijn voorzitterschap ook doen kennen; de belangrijke aankopen voor onze fila

telistische verzamelingen, die in dit verslag genoemd worden, getuigen hier nog van.
Hij bezat een goede smaak op het gebied der beeldende kunsten, die hij blijkbaar ge

ërfd had van zijn vader, de architect E. F. Ehnle en zijn grootvader, de schilder en custos

van Teylers Stichting A. J. Ehnle. Vóór alles was hij evenwel een ingenieur, een becij
ferend en construerend mens. Als zodanig had hij een open oog voor de toenemende

invloed van de techniek op alle onderdelen van het PTT-bedrijf en heeft hij steeds ge
ijverd voor maatregelen, die ons Postmuseum beter moesten doen beantwoorden aan
de eisen, die men tegenwoordig aan een bedrijfsmuseum mag stellen. Temidden van de
onderhandelingen hierover is hij plotseling overleden. Het bestuur hoopt zijn taak in de

geest van de overledene te mogen voortzetten.

In de vacature, ontstaan door het overlijden van Ir. A. J. Ehnle, werd door de directeurgeneraal der PTT op voordracht van het bestuur tot bestuurslid benoemd Ir. R. Diks te
Breda, oud-hoofddirecteur der Telegrafie en Telefonie.

De heer D. F. Lunsingh Scheurleer trad op 31 december af als bestuurslid, daar zijn
mandaat verstreken was en hij zich niet meer herkiesbaar stelde. De heer Scheurleer

was op 17 mei 1946 voor het eerst tot bestuurslid benoemd en heeft onze stichting der
halve meer dan 22 jaar gediend. Het bestuur is hem dankbaar voor de vele adviezen die
hij, in zijn kwaliteit van museumdeskundige, aan de stichting heeft gegeven en die juist
in de periode der na-oorlogse ontwikkeling bijzonder waardevol zijn geweest.

Het bestuur kwam tweemaal in vergadering bijeen.
Het personeel

Bevorderd werden, met ingang van 1 januari de directeur Dr. R. E. J.

Weber tot inspecteur in algemene dienst der PTT en de heer J. Haaring tot bode 1e kl.

der PTT; met ingang van 1 april de heer C. Hartkamp, chef van het uitstallingstechnisch
atelier, tot hoofdemployé voor bijzondere diensten der PTT, met ingang van 1 septem

ber mevrouw W. J. Smit-Lutjens, chef van het secretariaat tot hoofdemployé der PTT.
De heren G. van Duivenbode en W. Disser werden met ingang van resp. 4 maart en

1 november ter beschikking van het museum gesteld als zaalwachters.

De heer A. J. B. van der Voort van der Kleij was vanaf 25 november als werkstudent
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in gedeeltelijke dagtaak belast met de bewerking van technische collecties voor de cata
logisering.

De heer E. E. J. Wennekes, die sedert 1966 in gedeeltelijke dagtaak technische collec
ties voor de catalogisering bewerkte, beëindigde dit jaar zijn werkzaamheden. Voor zijn
enthousiaste en nauwkeurige arbeid is het museum hem veel dank verschuldigd.

De heren H. A. J. de Koning en H. J. Leerentveld, zaalwachters, verlieten de dienst met
ingang van resp. 15 januari en 31 oktober.

Het gebouw

Hel huurpand Bazarstraat 3 werd in de maand oktober door PTT ten be

hoeve van het museum aangekocht.

De outillage van het atelier houtbewerking werd verbeterd door de aanschaffing van
een 'Wadkin' vlak- en vandiktebank en door de plaatsing van een zaagsel-afzuiginrichting.

De verzamelingen

Door schenking van het Staatsbedrijf der PTT ontvingen wij een

aantal 19de-eeuwse dienstregelingen en aankondigingen van pt-kantoren. De hierin op
genomen gegevens omtrent de uitvoering van de postdienst worden ons herhaaldelijk

gevraagd; zij zijn elders moeilijk terug te vinden.

Mevrouw C. Guichelaar-Van Goor uit Ruinerwold schonk ons een compleet uniform
voor besteller en kantoorknecht, van het model dat werd ingevoerd in 1929. Goed be

waarde uniformen behoren lot de grote zeldzaamheden, want deze kledingstukken
werden gewoonlijk volledig opgedragen; de schenking wordt dan ook zeer gewaar

deerd.

Een goed voorbeeld van hel uniform van postbode (een op 1 januari 1920 vervallen
rang) ontbrak geheel in onze collectie. Hoewel als uitgangspunt slechts een foto be

schikbaar was, slaagde het Kledingbureau der PTT er toch in, een goede kopie voor ons

te doen maken. Hiermede waren wij in staat, onze uitstalling 'postbode met hondekar'
te completeren.

De heer H. G. van de Westeringh uit Utrecht schonk ons 500 geïllustreerde briefkaar
ten met afbeeldingen van postkantoren, waarmede wij onze bestaande verzameling in

belangrijke mate konden aanvullen.

Uit de verzameling van het Postmuseum te Stockholm ontvingen wij een postvalies
ten geschenke, compleet met ketting, hangslot en sleutel. Daar postvaliezen in ons land

wel gebruikt zijn, doch niet bewaard gebleven, konden wij met deze collegiale schen

king onze uitstalling betreffende het postvervoer belangwekkender maken.

Onze rubriek betreffende het postvervoer werd wederom zeer verrijkt door een
schenking van de heer A. Eterman, brigade-generaal titulair der artillerie bd te 's-Gra-
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venhage. Het betreft hier een aquarel van J. Mooy, 1821, voorstellende het fregatschip

Java Paket' en een aquarel van A. Teupken, 1841, voorstellende het kofschip 'Theresia
Maria'. Uit adviesbrieven van het postkantoor Willemstad uit de 1ste helft der 19de

eeuw is gebleken, dat kofschepen geregeld deelnamen aan het postvervoer tussen

Nederland en West-lndië.
Voorts ontvingen wij van dezelfde schenker de zes groot folio banden van J. Scott

Russell, The modern System of naval architecture. London 1865, waarin een beschrij

ving met tekeningen voorkomt van het kabelschip 'Great Eastern'.

De KLM schonk ons, ter afsluiting van ons overzicht van het luchtpostvervoer, een
model van haar jongste verkeersvliegtuig Douglas DC-9.
2.

Een door Christiaan de Moor getekend portret van de kunstenaar en postzegel-

ontwerper Sem Hartz, aangeboden door de directie van Joh. Enschedé en Zonen Grafi

sche Inrichting N.V. te Haarlem ter gelegenheid van het feit dat dit bedrijf gedurende
honderd jaar Nederlandse postzegels heeft gedrukt, werd op 8 februari aan ons museum

overgedragen. Het is een pendant van het eveneens door Christiaan de Moor getekende
portret van de kunstenaar Willem van Konijnenburg, dat zich reeds in onze collectie

bevond. Bij de aanvaarding zei onze voorzitter in zijn dankwoord tot de heren B. F.
Enschedé en Mr. M. Enschedé, dat een belangrijk deel van het werk van deze grafische

inrichting door onze collecties wordt weerspiegeld. Het geestige huisorgaan van Proost
en Brandt 'Prikkels', heeft het in 1948 zo treffend geformuleerd toen het schreef: 'Ju

weeltjes van vakmanschap en eendrachtige samenwerking tussen kunstenaar en grafi
sche industrie zijn hier te zien'. De aanbieding van dit portret van Sem Hartz wordt door
ons museum dan ook buitengewoon gewaardeerd.

Tot onze voldoening slaagden wij erin zes unieke complete ongetande proefvellen

van de uitgifte Nederland 1867 5 cent type II in verschillende kleuren aan te kopen.
Hiermede is zeldzaam en kostbaar studiemateriaal aan onze documentaire verzameling
toegevoegd.

Door de vriendelijke bemiddeling van het Bonds Documentatie Centrum, instelling

van de Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen, kon onze gespecialiseerde ver
zameling postzegels, eveneens door aankoop, worden verrijkt met twee gehele vellen

van de emissie Nederland 1876, halve cent, type I in verschillende perforaties, waar
onder de interessante kamtanding I2V2 : 12B. Gehele vellen van de halve cent 1876 zijn

uitermate schaars. Zelfs blokken en strippen zijn moeilijk te bemachtigen. Deze zeld
zame complete vellen bieden thans nieuwe mogelijkheden bij het bestuderen van de

voor de liefhebbers zo belangwekkende 'halve cent'.
3. Van Philips' Telecommunicatie Industrie n.v. te Hilversum werd een fraai uitge
voerd model ontvangen van een telefooncentrale 'systeem PTI'. Hiermede laat zich heel
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goed demonstreren dat dit systeem uitmunt door een snelle opbouw van de verbin

dingen.

Uitstallingen en manifestaties in het museum

Als sluitstuk van onze aan het postver

voer gewijde rubriek kwam een overzicht gereed van het luchtpostvervoer. Hierin heeft

onze fraaie collectie vliegtuigmodellen van de Fokker F VII tot de Douglas DC-9 een
plaats gekregen. Ter opluistering stelde het Nationaal Luchtvaartmuseum 'Aeroplano-

rama' uit zijn collectie een aantal herinneringen aan belangrijke vluchten als bruikleen
beschikbaar.

Onder de titel 'Een kostbare halve cent' werden de nieuw verworven vellen postzegels

van Nederland, emissie 1876 halve cent, tezamen met proeven en de reeds in onze
verzameling aanwezige vellen en veldelen in combinatie met de 'Bossche tanding' uit
gestald. Een expositie dus, enkel en alleen gewijd aan de laagste van alle ooit door Ne

derland uitgegeven waarden.
Nu de postzegelboekjes een come-back hebben beleefd, werd een vitrine gewijd

aan deze zijtak der filatelie. Proefvellen van oudere en nieuwe postzegelboekjes, voor

de filatelist interessant qua indeling en voorstelling, werden getoond.
Van de collectie postzegels en poststukken van de Japanse bezetting van wijlen de heer

C. D. Ricardo werden Sumatra (Algemeen), Oostkust van Sumatra, Atjeh en Tapanoeli
uitgestald.

Uit de collectie van wijlen Ir. A. G. Ferf werden Dominica, Cayman Eilanden, Grena
da, Jamaica en Leeward Eilanden tentoongesteld.

Uit onze verzameling buitenland toonden wij de postzegels van Cuba, Jordanië,
Maagden Eilanden, Macao, Mozambique: Louren<;o Marquez en Sint Helena, voorzien

van een toelichting aangaande de voorstellingen.
Ook de beeldfilatelie werd in onze uitstalling aandacht gewijd. Wij noemen hier de

tentoonstellingen: 'Rijst en rijstbouw op de postzegel', 'Daar zit muziek in', 'Toeristische
attracties', 'Fiets en Filatelie', 'Palet en Postzegel'.

Onze technische uitstallingen werden met twee demonstraties verrijkt. De eerste is

geplaatst in de telegrafiezaal en betreft de ontwikkeling van het Morse-systeem van het
handseinen uit de beginperiode (1840) tot het tegenwoordige automatische verkeer met

behulp van ponsbanden. Een 150 maal zo grote seinsnelheid is hiermede bereikt (zie
bijlage 2).
De tweede is geplaatst in de transmissiezaal en is gewijd aan de beginselen van de

kleuren-televisie. De ontleding van wit licht wordt getoond en de menging van de

hoofdkleuren rood, groen en blauw tot iedere gewenste tint. Hieraan vooraf gaat een
duidelijke demonstratie van de elektronische lichtaftasting. Weinig bekend is, dat de
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technici oorspronkelijk naar lichtstipaftasting hebben gezocht door middel van de

gaatjesschijf (Nipkowse schijf). Een zeer zeldzame TV-ontvanger uit 1929 (Baird Tele-

visor), die volgens dit systeem werkte en een beeld opleverde van 6x4 cm, wordt mede

gedemonstreerd.
In het museum werden wederom door de directeur twee lessen gegeven in het ad
ministratief beheer en museumverzamelingen en wel in het kader van de cursus voor

middelbaar museumpersoneel.

Tentoonstellingen en manifestaties elders

Van 14 maart tot 12 april organiseerde het

Zweedse Postmuseum te Stockholm met medewerking van de Nederlandse PTT een

filatelistische tentoonstelling onder de titel 'Nederlandernas Filateli'. De heer A. H.
Hasselman, Harer Majesteits Ambassadeur te Stockholm, opende de tentoonstelling.
Ons museum toonde naast tal van interessante postzegelontwerpen en proeven ver
scheidene filatelistische zeldzaamheden, die in Zweden minder bekend zijn. Enige Ne
derlandse filatelisten, de heren H. J. C. van Beek, J. H. Broekman, J. Poulie en A. van der

Willigen exposeerden eveneens op deze tentoonstelling.
Op de nationale postzegeltentoonstelling 'PHILEX 1968', die van 22 tot 26 mei in het

Philips Ontspanningscentrum te Eindhoven werd gehouden, exposeerden wij op speciaal

verzoek in de Erehof de inzending, die een jaar tevoren op de 'AMPHILEX' te Amsterdam

zoveel succes had geboekt, nl. 'De eerste drie Nederlandse postzegeluitgiften: 1852,
1864, 1867'. Voorts exposeerden wij 'buiten mededinging', als toepasselijk voor deze
gelegenheid, een overzicht van brieven met postale kenmerken van het kantoor Eind
hoven en het ressort van deze plaats vanaf de oudst bekende tot heden.
Voor de wereldpostzegeltentoonstelling 'PRAGA 1968', die van 22 juni tot 7 juli te

Praag in het Hybernapaleis en in twee gebouwen in het Julius Fugikpark werd gehouden,
verzorgde ons museum de officiële Nederlandse inzendingen in de Erehof en de offi
ciële klasse.

Nadat de voorzitter van de Tsjechoslowaakse Bond van filatelistenverenigingen, ing.
Ladislav Dvoracek de openingsrede had gehouden, verrichtte de president van de re

publiek generaal Svoboda de opening. De heer G. J. Jongejans, Harer Majesteits Am
bassadeur te Praag, liet zich bij zijn bezoek aan deze expositie uitvoerig voorlichten en
toonde grote belangstelling, zowel voor de Nederlandse klassieke postzegels in de Ere

hof als voor onze moderne uitgiften in de officiële klasse.
Gedurende de tentoonstellingsdagen werden tal van rondleidingen gehouden. In dit

verband werd eveneens een delegatie van de Tsjechoslowaakse regering door onze
conservatrice der postwaarden ontvangen en rondgeleid. De Nederlandse inzending

werd bekroond met de Prix d'honneur, die ook aan acht andere inzendingen werd toe-
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gekend, namelijk aan die van Engeland, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Tsjechoslowa-

kije, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland. Het totale aantal officiële inzendingen

bedroeg honderddertig. De ereprijs bestond uit een grote kristallen bokaal, een me

daille en een diploma.

De belangstelling voor deze tentoonstelling was overweldigend.
Op uitnodiging van het Stedelijk Museum te Alkmaar stelde ons museum een ten
toonstelling van postzegelontwerpen samen onder de titel: 'Kunstenaar en Postzegel',

welke aldaar van 23 november tot 16 december werd gehouden. Trachtend tegemoet

te komen aan de wensen die dienaangaande werden geuit, lieten wij bij deze uitstalling
niet alleen de nadruk vallen op de betekenis van de bouwmeester K. P. C. de Bazel,

die in 1913 zijn opmerkelijke Jubileumpostzegels schiep, maar ook op de betekenis

van Mr. J. F. van Royen, de algemeen secretaris der PTT, die van 1913 af tot zijn dood
in 1942 toe de vormgeving van onze postzegels zo sterk heeft beïnvloed. Ook schetsen

en suggesties van de hand van de kunstenaar Willem van Konijnenburg, die door Van

Royen omstreeks 1935 mede betrokken werd bij de vormgeving der postzegels, werden

getoond. Uit enkele correcties van Van Konijnenburgs vaardige hand blijkt iets van de
soms ingewikkelde samenwerking van deze grote leider met de kunstenaars, die vóór

de Tweede Wereldoorlog met het ontwerpen der zegels waren belast. Onze directeur

sprak de openingsrede uit.
Voor de navolgende manifestaties werden inzendingen verzorgd of werd materiaal

beschikbaar gesteld:
Tentoonstelling '50 jaren Postcheque- en Girodienst' in de gebouwen van de Post
cheque- en Girodienst te 's-Gravenhage, 16-26 januari.

Tentoonstelling 'Piet Zwart en PTT' in het Haags Gemeentemuseum, 19 januari3 maart en in het Zeister Slot te Zeist, 8 maart-7 april.

7de Nationale Jeugdposlzegeltentoonstelling 'Klankbord Nederlandse Jeugdfilatelie'

te Rotterdam, 8-9 maart.

Tentoonstelling over Hugo de Groot in het Grotiuscollege te Heerlen, 15-25 maart.
PTT-inzending op de tentoonstelling 'Het gouden Alphen. Een nieuwe stad aan de
Oude Rijn', 24 april—3 mei.
Postzegeltentoonstelling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke

Machinefabriek Gebr. Stork & Co. n.v. te Hengelo, 17-19 mei.
Tentoonstelling 'Rijden en Varen' in het Gemeentemuseum te Arnhem, 1 juli-30 sep
tember.
Eretentoonstelling Rein Draijer in het Gemeentemuseum te 's-Gravenhage, 16 augus-

tus-14 september.
Uitstalling in de etalage van het kantoor van de Vereniging voor Vreemdelingenver
keer Den Haag aan de Parkstraat, 30 september-1 november.
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Overzichtstentoonstelling van werken van Sierk Schröder in het gemeentelijk expo

sitiecentrum 'Aemstelle' te Amstelveen, 26 oklober-4 november.

Postzegeltentoonstelling ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Interna
tionale Vereniging 'Philatelica', afdeling Rotterdam te Rotterdam, 8-10 november.

In samenwerking met de Dienst 'Onderwijscontacten' der PTT werden verscheidene
malen reizende tentoonstellingen verzorgd in het Heldring-College te Zetten, de LTS
te Almelo, het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, de Koninklijke Militaire Akademie te

Breda, de HTS te Venlo en het Gemeente-lyceum te Kampen en werden medegewerkt
aan PTT-manifestaties te Dronten, 20-28 maart en te Emmen-Oost, 25-28 juni. Naar
het Opleidingscentrum der PTT 'Ockenrode' werden eveneens tentoonstellingen ge

zonden.
Ons museum was vertegenwoordigd op de Bondsdagen en de Filatelistendag te Eind

hoven op 24 en 25 mei, bij de feestelijke uitkering van de opbrengst der kinderpostzegelactie 1967-1968 te Alphen aan de Rijn op 19 september en bij de officiële opening

van de kinderpostzegelactie 1968-1969 te Zutphen op 12 november.
Ir. A. J. Ehnle, onze toenmalige voorzitter, bezocht met de directeur de tentoonstel
lingen 'Nederlandernas Filateli' te Stockholm en de 'PRAGA 1968'.
Onze directeur woonde de driejaarlijkse conferentie bij van de International Council
gelegenheid tot president gekozen van de nieuw opgerichte International Association

of Transport Museums.
Voor verschillende verenigingen hier te lande werden lezingen gehouden.
Publiciteit

Het aantal wegwijzerblaadjes, die in onze zalen gratis voor het publiek

beschikbaar zijn, werd uitgebreid met de onderwerpen 'stempeling met plaatsnaam en

dagtekening' en 'de frankering'.

Het welbekende kerstnummer van het Drukkersweekblad-Autolijn was dit jaar ge
wijd aan de Nederlandse museumwereld. Hierin verzorgde onze directeur een bijdrage
betreffende de musea van natuurwetenschap en techniek.
Ons jaarverslag over 1967 verscheen met een bijlage van de hand van de heer F. A.

d'Hersigny: 'De art nouveau en zijn invloed op de postzegel'.
Verder werden bijdragen geleverd voor de personeelskrant der PTT 'Aangetekend',

voor de catalogus van de 'Philex-1968' en voor die van 'Klankbord Nederlandse Jeugd
filatelie'.
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Het bezoek

Het museum werd door 27.000 personen bezocht. De automatische de

monstraties draaiden 5367 maal. Er waren 1117 deelnemers aan de postzegelprijsvragen
voor de jeugd, onder wie 16 prijzen werden verdeeld. Het aantal rondleidingen van
groepen bedroeg 786; hieronder waren 371 groepen van technische opleidingen. Wij

beschikten dit jaar over 9 studenten-rondleiders van de T.H. Delft, doch ons eigen

personeel moest nog herhaaldelijk bijspringen. Het rondleiden van de overige groepen

geschiedt thans door drie oud-onderwijzeressen.
De telkens in details van elkaar verschillende wensen van groepsleiders betreffende

duur en inhoud der rondleidingen, maakten het ons in toenemende mate moeilijk onze
educatieve dienst op dit punt goed te laten functioneren. Teneinde hierin te voorzien,

is het navolgende vaste programma van rondleidingen ingevoerd, waarmede goede
resultaten bereikt zijn.

Programma van rondleidingen
Voor gevorderde jongelui

•

De totstandkoming van de postzegel en de geschiedenis van de brief; bijdrage

tot de kunstzinnige en historische vorming.
Duur 2 uur (PTT-film inbegrepen) of IV2 uur (zonder film).

•

De communicatie; een algemene oriëntering over de plaats van PTT in de sa
menleving.

Duur 2 uur of, verkort, IV2 uur.

•

De techniek in het PTT-bedrijf; voor hen die belang stellen in de techniek, ook
waar deze haar invloed doet gelden op het postbedrijf.

Duur 2 uur of, verkort, 172 uur.
•

Van telegraaf tot televisie; voor hen die in de elektrotechniek en in de elektro

nica opgeleid worden.
Duur 2 uur of, verkort, IV2 uur.

Voor jeugdige leerlingen
• Spel 'goed telefoneren', gevolgd door een rondleiding langs post of postzegels.

Duur 1 uur.
•

Rondleiding langs post èn postzegels.

Duur 1 uur.
Hierbij komen als bijzondere diensten:

•

gedurende de vakanties elke middag demonstraties en uitleg

•

elke maand een andere postzegelprijsvraag voor de jeugd beneden 16 jaar

•

elke zondagmiddag een speciale rondleiding Telegrafie en Telefonie

•

op woensdag- en zaterdagmiddagen rondleidingen voor kinderpartijtjes onder

geleide.
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In de portiersloge werd een ruimte ingericht voor de verkoop van diverse oude voor
werpen en instrumenten uit het PTT-bedrijf en van dubbele voorwerpen uit de col
lecties. Het is niet de bedoeling, dat de apparaten die zich hierbij bevinden in bedrijfs

klare conditie zullen zijn; alles wordt verkocht als 'souvenir', als decoratief oud voor

werp. De directeur zag een aldus georganiseerde verkoop in verschillende Amerikaan

se musea en constateerde, dat de mogelijkheid om allerlei oude voorwerpen te kopen,
een attractie voor de museumbezoekers vormde. Uitsluitend uit dit oogpunt van de

prikkeling van belangstelling moet onze nieuwe activiteit worden gezien.
Van de mogelijkheden, die onze filmzaal met aangrenzende koffiekamer voor het

PTT-bedrijf biedt, werd door verschillende onderdelen - hoewel met mate - gebruik

gemaakt.
Gaarne besluiten wij met het uitspreken van onze voldoening over het feit, dat het

bezoek als geheel genomen zich in stijgende lijn beweegt.

's-Gravenhage, 17 april 1969

het bestuur,

de directeur,

Ir. R. Diks, voorzitter

Dr. R. E. J. Weber

Mr. M. Enschedé, secretaris-penningmeester
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Schenkers in 1968

Afbeeldingen

Foto's en andere afbeeldingen werden geschonken door: Staatsbedrijf

der PTT, A. J. Bakkes te Rotterdam, Dagblad 'De Telegraaf' te 's-Gravenhage, mej. Dr.
C. M. van Dieren te Zulphen, n.v. Van Doorne's Automobielfabriek te Eindhoven, n.v.

Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem, A. Eterman te 's-Gravenhage, M. K. Hoefnagel te
Haarlem, Koninklijke Luchtvaartmaatschappij n.v. te Amsterdam, M. W. van der Koog

te Heemstede, H. F. A. Maas te Heemskerk, Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotter
dam, C. W. Messemaker te 's-Gravenhage, H. van Overvest te 's-Gravenhage, Postmuseum te Praag, Raad van Beheer van het Nederlands Maandblad voor Philatelie te

's-Gravenhage, F. Thole te Bremen.
Boekwerken en catalogi

Boeken, museum- en tentoonstellingscatalogi, verslagen e.d.

werden geschonken door: Staatsbedrijf der PTT, Amsterdams Historisch Museum te
Amsterdam, W. J. A. Arratoon te Haarlem, A. W. P. Arts te 's-Hertogenbosch, G. C. van
Balen Blanken te Amsterdam, Willy Balasse te Brussel, Bibliotheek Kamer van Koop

handel te Amsterdam, Roelf Boekema te 's-Gravenhage, Alex L. ter Braake te Char

leston, Dr. E. A. B. J. ten Brink te 's-Gravenhage, Bundespostmuseum te Frankfort/M,

L. de Clercq te St. Niklaas, Mr. W. S. da Costa te Amsterdam, Danmarks Tekniske Mu
seum te Helsingör, Deutsches Rundfunkmuseum te Berlijn, J. L. van Dieten te 's-Gra
venhage, Direction générale des Postes de Suède te Stockholm, Ir. J. M. Douwes Dekker

te 's-Gravenhage, Drukkersweekblad en Autolijn te Amsterdam, A. Eterman te 's-Gra
venhage, Fachverlag K.O.G. Kopenhagen te Nürnberg, Dr. J. M. Fuchs te Amsterdam,

J. A. Garnier te 's-Gravenhage, Gedeputeerde Staten van Gelderland te Arnhem, Gesellschaft für Deutsche Postgeschichte e.V. te Frankfort/M, J. Giphart te Rijswijk (ZH), C. de

Goederen te Bussum, Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage, A. J. van Huffel's
Antiquariaat te Utrecht, ICOM te Parijs, the Journal of Commerce te Liverpool, Konink

lijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, Koninklijke Luchtvaartmaatschappij n.v. te 's-Gra
venhage, Koninklijk Penningkabinet te 's-Gravenhage, Koninklijke Rotterdamsche Lloyd

n.v. te Rotterdam, Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam, Montagu Motor Mu
seum te Brockenhurst, L. L. von Münching te Wassenaar, W. H. de Munnik te 's-Graven
hage, Museum pa Koldinghus Slot te Kolding, Museum 'Willet Holthuysen' te Amster

dam, Museum voor de IJsselmeerpolders te Schokland, Museum 'De Waag' te Deven
ter, comité Nationale Postzegel-Jeugdtentoonstelling Rotterdam te Rotterdam. Neder
lands Leger- en Wapenmuseum 'Generaal Hoefer' te Leiden, heer en mevrouw Prof. Dr.
Ir. R. M. M. Oberman-Baerents te Voorburg, T. Perry te 's-Gravenhage, Postmuseum te

Berlijn (DDR), Postmuseum te Stockholm, Post Office Museum te Adelaïde, Prenten

kabinet der Rijksuniversiteit te Leiden, Provinciaal Museum van Drenthe te Assen, Pro
vinciaal Overijssels Museum te Zwolle, Raad van Beheer van het Nederlands Maandblad
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voor Philatelie te 's-Gravenhage, J. K. Rietdijk te 's-Gravenhage, Rijksbureau voor Kunst

historische Documentatie te 's-Gravenhage, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te
Zwolle, Sectie Krijgsgeschiedenis en Ceremonieel van het Hoofdkwartier Koninklijke

Landmacht te 's-Gravenhage, mevr. W. J. Smit-Lutjens te Voorburg, Smithsonian Institu-

tion te Washington, Stedelijk Museum te Amsterdam, Stedelijk Museum 'Het Prinsen

hof' te Delft, Stichting Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek te Amsterdam,

n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' te Amsterdam, Tekniska Museum te Stock
holm, Telemuseum te Stockholm, Tentoonstellingscomité Koninklijke Machinefabriek

Stork n.v. te Hengelo (O.), Tentoonstellingscomité PHILEX 1968 te Eindhoven, Uitvoe

rend Comité Amphilex '67 te 's-Gravenhage, Universiteitsmuseum te Utrecht, Verkehrshaus der Schweiz te Luzern, D. de Vries te Amsterdam, M. J. de Vries te Rijswijk (ZH), Dr.

R. E. J. Weber te 's-Gravenhage, E. E. J. Wennekes te 's-Gravenhage, Westfries Museum
te Hoorn, H. G. v. d. Westeringh te Utrecht.

Elektronenbuizen

Deze groep werd uitgebreid door schenkingen van: Staatsbedrijf

der PTT, A. Meijer te Putten (Gld).
Formulieren en formulieren met waardeaanduiding

Deze groepen werden uitgebreid

door schenkingen van: Mr. W. S. da Costa te Amsterdam, J. Dekker te Amsterdam,
H. F. A. Maas te Heemskerk, hoofd van de Opsporingsdienst te Leeuwarden.

Het museum ontving kaarten van: G. F. Fischer te Nieuwendam, Gesellschaft

Kaarten

für Deutsche Postgeschichte e.V. te Frankfort/M, de heer en mevr. Prof. Dr. Ir. R. M. M.
Oberman-Baerents te Voorburg, Mr. A. Staring te Vorden.

Kledingstukken mocht het museum ontvangen van: H. J. Kleine te Groningen

Kleding

en mevr. C. Guichelaar-van Goor te Ruinerwold.
Modellen

Deze groep werd uitgebreid door schenkingen van: W. Felser te 's-Graven

hage, Koninklijke Luchtvaartmaatschappij n.v. te Amsterdam.

Penningen en ridderorden

Deze groep werd uitgebreid door schenkingen van: Staats

bedrijf der PTT, W. Felser te 's-Gravenhage, E. J. Mulders te Eindhoven.

Plano's

Reclamebiljetten, aankondigingen enz. werden ontvangen van: Staatsbedrijf

der PTT, de heer en mevr. Prof. Dr. Ir. R. M. M. Oberman-Baerents te Voorburg, Orga-
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niserend comité van de Wereldpostzegeltentoonstelling 'Praga 1968' te Praag, Post-

museum te Stockholm.
Poststukken Het museum ontving poststukken van: Staatsbedrijf der PTT, W. J. A. Ar-

ratoon te Haarlem, A. M. Benders te Maurik, Prof. Dr. A. J. Bernet Kempers te Arnhem,

J. H. Broekman te Bergen (NH), J. Dekker te Amsterdam, W. Dekker te 's-Gravenhage,

C. Hartman te 's-Gravenhage, A. R. Kamphuis te 's-Gravenhage, mevr. D. W. Keuchenius te Apeldoorn, Ir. J. A. D. Krajenbrink te Wassenaar, Jas. I. P. Lotte te Spijkenisse,
H. F. A. Maas te Heemskerk, J. H. Verschuur te Teheran, Drs. A. M. A. van der Willigen

te 's-Gravenhage, W. F. Wolter te Hilversum, directeur Zegelwaarden te Haarlem.

Postzegelalbums
Seinen

Stempels

Deze groep werd aangevuld door: Staatsbedrijf der PTT.

Deze groep werd uitgebreid door een schenking van: T. Perry te 's-Gravenhage.
Voor de collectie werden stempels ontvangen van: Staatsbedrijf der PTT.

Voorwerpen

De groep voorwerpen werd uitgebreid door schenkingen van: Staats

bedrijf der PTT, J. de Maat te 's-Gravenhage, Organiserend comité van de wereldpostzegeltentoonslelling 'Praga 1968' te Praag, Dr. A. Philipsschool te Eindhoven, Postmu-

seum te Stockholm, Jhr. R. A. Quintus te Epe (Vel.), Telemuseum te Stockholm, E. E. J.

Wennekes te 's-Gravenhage.
Diverse stukken

Stukken van historische waarde konden aan de collectie worden

toegevoegd door schenkingen van: Staatsbedrijf der PTT, Ir. A. Lely te Velp, C. Pluijm

te Schiedam, Postmuseum te Stockholm, W. M. Pijzel te 's-Gravenhage.
Zegels

De verzameling zegels en postzegelontwerpen werd aangevuld door: Staats

bedrijf der PTT, mevr. D. W. Keuchenius te Apeldoorn, directeur Zegelwaarden te Haar
lem, de PTT-administraties van België, Frankrijk, Israël en de Volksrepubliek China, de

Administraties van Financiën van Suriname en de Nederlandse Antillen.
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educatieve dienst

Een demonstratie van
de ontwikkeling van het Morse-systeem
door M. J. de Vries ing.

De geschiedenis van het Morse-systeem toont een beeld, dat in vele opzichten ka
rakteristiek is voor dergelijke technische stelsels. De vinding treedt aan de dag in een

tijd, die zoekt naar mogelijkheden van verreverbindingen. Na een aanvankelijk primi
tief begin komen er verbeteringen en gaat het stelsel een krachtige positie innemen.
Hierdoor is het vervolgens in staat, andere systemen uit te schakelen en een overheer
sende rol in de wereld te spelen. Na jaren komen nieuwe technieken op en wordt het,

vrij snel nog, overvleugeld. Maar nu komt er een bijzondere wending. Anders dan vele
grote technische vindingen, verdwijnt het Morsestelsel niet geheel. Dank zij enkele
bijzondere eigenschappen blijft het de maatschappij dienen in omstandigheden, waar

de automatisering niet doordringt. En zo blijft ook de geschiedenis van het stelsel leven
en spreekt het woord 'Morse' nog steeds tot ieders verbeelding.

Iets hiervan in een permanente uitstalling met echte apparatuur te vangen, is de
bedoeling van de thans in het Postmuseum opgestelde demonstratie.
De eerste seingever van Morse (1840) was niet meer dan een druktoets. Het was niet

mogelijk daarmede met een redelijke snelheid te seinen; bovendien moest men de
code van punten en strepen kennen. Een logische gedachtengang leidde van dit pri

mitieve begin naar de seinplaat.
Een Duitse seinplaat (ook Morse paste seinplaten toe), is in fig. 1 voorgesteld. Hierop

zijn de seintekens in geleidend materiaal aangebracht, zodat ze met een geleidende
stift kunnen worden afgetast. Aan het begin van de demonstratie in het Postmuseum

is een model naar het origineel van deze seinplaat opgesteld. Voor het seinen was nu

geen kennis van de code meer nodig en zoals elke bezoeker kan vaststellen was een
seinsnelheid van twee woorden (van gemiddeld acht letters) bereikbaar. De uiteinde

lijke oplossing is gebleken de seinsleutel te zijn (1843), reeds aanstonds nagenoeg in
de vorm zoals deze thans nog in gebruik is.

Bekend is dat Morse bij de eerste proeven zijn schildersezel gebruikte om met een
potlood de door de elektromagneet ontvangen seinstromen op te tekenen (fig. 2).

Figuur 3 laat zien dat op die manier zig-zagschrift ontstaat.

Dit 'ondulator' schrift werd door Morse weer verlaten voor een methode waarbij
de punten en strepen door een stift in de papierstrook werden gekrast. In de demon

stratie is een schrijftoestel opgenomen, dat aantoont hoe slecht leesbaar dit flauw

ingekraste schrift is. Er ontstond eerst een bruikbaar schrijftoestel toen de constructie
zo veranderd werd dat een met inkt bevochtigd raadje tegen het papier werd gedrukt.

We krijgen dan het in figuur 4 voorgestelde schrift, zoals we het heden nog kennen.

In de demonstratie is een seinsleutel met een schrijftoestel verbonden, zodat aan
getoond kan worden dat met deze middelen sneller geseind kan worden dan met de

meer primitieve instrumenten. Geoefende telegrafisten zijn in staat in het telegraafverkeer een snelheid van 15 a 20 woorden per minuut aan te houden.
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Hiermede was het uiterste aan menselijke vaardigheid bereikt. Om toch het rende
ment van de dure lijnen en kabels op te voeren ging men het seinen mechaniseren.

De Engelse professor Wheatstone liet de eerste apparaten construeren, waarmede
de Morse-seintekens in de vorm van gaatjes in een papierstrook geponst konden wor
den, nl. door met de hand te slaan op de toets voor de punt, of voor de streep of voor

de tussenruimte. Een origineel exemplaar, een juweeltje van instrumentmakerswerk,

vormt een onderdeel van de demonstratie. Een zo gemaakt ponsbandje legde men nu

in een - ook door Wheatstone geconstrueerde - zender, die de seintekens weer in
elektrische vorm met een snelheid van 150 a 200 woorden per minuut uitzond. De
wijze waarop de seintekens geponst waren en afgetast werden is in figuur 5 voorge

steld.
De demonstratie in het museum bevat zowel een zendtoestel van Wheatstone als

het door hem ontworpen schrijftoestel, zodat het hoge seintempo aangetoond kan

worden.
Ook het ponsen van de banden kon gemechaniseerd worden.
Omstreeks 1920 kwam de Engelse firma Creed aan de markt met door elektromoto

ren aangedreven ponsmachines en zenders. Deze ponsmachines hadden een schrijfmachinetoetsenbord. Voor de ontvangst bracht Creed een schrijftoestel uit, dat weer

zig-zagschrift leverde.
Deze wijze van registratie van Morsesignalen is in Nederland, van 1920 tot 1960,

veelvuldig toegepast in het radioverkeer op vaste verbindingen. Het bood het voor

deel dat het, bij verminkingen door luchtstoringen of sluiereffect, aan de opnemende
telegrafist meer mogelijkheden gaf de tekst te ontcijferen dan bij het punt-streepschrift.

De papierband van deze 'ondulator' werd langs een schrijfmachine geleid, zodat de
telegrafist het ontvangen bericht direct op een telegramformulier kon tikken.
Er zijn door de firma Creed ook apparaten ontwikkeld, die deze laatste fase mecha
nisch lieten verlopen.
Dit ging als volgt in zijn werk. Wanneer de radioseinen van goede kwaliteit waren,

werden ze aan een ontvangponsmachine toegeleid. De daar verkregen ponsband be
hoorde dan een nauwkeurige kopie te zijn van de band die aan de zendzijde was
gebruikt. Deze ontvangen ponsband kon vervolgens aan een typedruktoestel toege
voerd worden. Dit tastte de gaatjes mechanisch af en bracht de tekst in drukschrift op

papier.

De beschreven Creed-apparatuur is in haar geheel in de demonstratie opgenomen.
Toen door het Morsestelsel de mogelijkheden van de verreberichtgeving waren aan
gegeven, ontstond het streven steeds grotere afstanden door aanleg van luchtlijnen

zowel als door het leggen van zeekabels te overbruggen. Om deze kostbare verbin-
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dingen rendabel te maken en het hoofd te bieden aan het steeds groeiende verkeer,

werden typedruk-telegraaftoestellen ontworpen, die op geheel van het Morsesysteem

afwijkende principes berustten. Genoemd kunnen hier worden het toestel van Hughes

(1868) en de toestellen van Baudot (1895) en Siemens (1915). Ter vergelijking diene,
dat met deze toestellen respectievelijk 35, 90 en 100 woorden per minuut konden
worden overgebracht. Bij de beide laatstgenoemde toestellen paste men ook geponste

banden toe zoals door Wheatstone bedacht, doch met een andere code. De elek

trische eigenschappen van de lange zeekabels maakten ze weinig geschikt voor de

modernere systemen, zodat daar de Morsetelegrafie volgens de z.g. kabelcode een
langer leven heeft gehad.

Toen de verreschrijver zijn intrede deed in de telegraaftechniek ontstond de behoefte

aan middelen om de verreschrijverseintekens om te zetten in Morsecode. In de Neder
landse PTT-dienst is daarvoor een omzetter ontwikkeld met gebruikmaking van een

ponsmachine van Creed. Daarbij werden de toetshefbomen in beweging gebracht door
elektromagneten op commando van de ontvangen verreschrijversignalen. Deze omzet
ter maakt ook deel uit van de demonstratie. In West-Europa is het Morsesysteem door

de verreschrijver verdrongen voor zover het verkeer over lijnen en over radio tussen
vaste punten betreft. Hel genoemde bezwaar van luchtstoringen en sluitereffect kon
opgevangen worden door een systeem van tekenbescherming, het TOR-systeem (tele-

type over radio). Alleen in het kust- en scheepsverkeer treffen we het Morse-systeem
nog aan, ook nog in niet-gemechaniseerde vorm.
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Morse-seinplaal
uit: Karrass, Th. Geschichte der Telegraphie
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Boekwerken, brochures en briefkaarten
Onderstaande uitgaven worden franco toegezonden na ontvangst van het bedrag op
girorekening 162000 van het Postmuseum te 's-Gravenhage.

JAARVERSLAGEN
Nog voorradige Jaarverslagen van het Postmuseum:

1939 (met 3 interieurfoto's)

f 0,60

1946 ............................................................... f0,75
(geïll., met bijlagen 'Karakter en ontwikkeling

van het Nederlandse Postmuseum' door Dr.
R. E. J. Weber en 'Levensloop en nalatenschap
van een Haags postmeester' door Mr. W. J. M.
Benschop)

1947

...............................................................

f0,75

(geïll., met bijlage 'van onze voormalige paardenposterij' door Mr. W. J. M. Benschop)
1949 ............................................................... f0,75
(geïll., met bijlagen 'De Kon. Bazar van Dirk
Boer' door Mr. W. J. M. Benschop en 'De typendruktelegraaf van Hughes ten afscheid'

1962 .............................................................. f 0,75
(geïll., met bijlage 'Een paar postiljonslaarzen'
door Dr. R. E. J. Weber)
1963 .............................................................. fl,—
(geïll., met bijlage 'De betekenis van onze
radiocollectie beschouwd in het licht van de
historische ontwikkeling van de radiotech
niek' door C. W. L. Schell)

1964

........................................................... f1,—

(geïll., met bijlage 'Aandacht voor 1864' door
mej. E. Driessen)

1965

........................................................... fl,—

(geïll., met bijlage 'De Delftse postmeesters
Lambert en Nicolaas Twent' door J. Giphart)

1966 .............................................................. fl,—
(geïll., met bijlagen 'Oost-lndische paketbooten in de 18e eeuw' en 'studiecollecties' door
M. J. de Vries Ing.)

door C. W. L. Schell)

1967
1954

............................................................... f 0,75

(geïll., met bijlage 'Het Rotterdamse Post- en
Telegraafgebouw en zijn seinzaal', 18751926' door Dr. R. E. J. Weber)

signy)

1968
1957

............................................................... f0,75

(geïll., met bijlage 'Automatische demonstra
ties in het Postmuseum' door R. E. J. Weber
en C. W. L. Schell)

........................................................... fl,—

(geïll., met bijlage 'De Art Nouveau en zijn
invloed op de postzegel' door F. A. d'Her-

.............................................................. f1,—

(geïll., met bijlage 'Een demonstratie van de
ontwikkeling van het Morse-systeem' door
M. J. de Vries ing.)
BOEKWERKEN EN BROCHURES

1958 ............................................................... f0,75
(geïll., met bijlagen 'De verdere ontwikkeling
van de automatische demonstraties in het

PTT algemeen
Het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en

Ned. Postmuseum' door Ir. J. M. Verloop en
'Achter de shoji van de Japanse postzegel'
door F. A. d'Hersigny)

Telefonie; zijn taak en organisatie tijdens de
regering van H.M. Koningin Wilhelmina

f1,—
1961

...........................................................

f 0,75

(geïll., met bijlage 'De uitvinding van de tele
foon' door Ir. J. M. Verloop, met een gram

mofoonplaat)
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Posterijen
Het Nederlandse Postwezen vroeger en nu,
door Dr. E. A. B. J. ten Brink................ f1,10

Geschiedenis van het Nederlandse Postwe

zen, 1795-1810, door Dr. E. A. B. J. ten Brink

De Nederlandse postzegel privaatrechtelijk
beschouwd, door Prof. Mr. J. Valkhoff f 0,75

f 15,—
Het postwezen van 's-Gravenhage in derde

Les timbres-postedes Pays-Bas de 1929 a 1939
fl ,—

halve eeuw, door W. J. M. Benschop f 6,—

Geschiedkundig overzicht van het Bredasche
Postwezen, door C. A. M. van Bavel . . f 3,—
Geschiedkundig overzicht van het Haarlemse
postwezen, door W. Kroon ................ f 2,50

De Bodebus als onderscheidingsteken van de
lopende bode, door Dr. R. E. J. Weber f 0,75
Jacob Quack, Postmeester van Rotterdam,
door Mr. B. van 't Hoff......................... f 3,75
Een paar postiljonslaarzen, door Dr. R. E. J.
Weber .......................................................... f 0,75

De Trekschuit, door R. E. J. Weber .. f1,50

Het eerste Post- en Telegraafgebouw open
gesteld te Amsterdam in 1856, door Dr. R. E. J.
Weber .......................................................... f 0,75

40 x toeslag, door Chr. de Moor

Hoe ontstonden de typen I en II in de post
zegels der uitgifte 1867 Nederland? . . f0,50
(Zes duidelijke gekleurde tekeningen op
briefkaarten in een mapje met een beschrij
ving)

Telegrafie en telefonie
Geschiedenis van de Rijkstelegraaf, door Dr.
E. A. B. J. ten Brink en C. W. L. Schell f25,—

Eduard Wenkebach en de Hollandse ijzeren
spoorwegmaatschappij als baanbrekers voor
de openbare telegrafie in Nederland, door
W. J.M. Benschop ................................... f1,50
Telegraaf en Privaatrecht, door Prof. Mr. J.

Valkhoff
Nederlandse Postuniformen, door Dr. R. E. J.
Weber .......................................................... f 1,10
(De postiljon, de conducteur der brievenma
len, de postbode, de brievenbesteller, de uniformplaat. Een historisch overzicht met 22 af

beeldingen, waarvan 2 gekleurd)

f8,—

............................................. f1,50

De Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij
1854-1884, door Dr. E. A. B. J. ten Brink f 2,50

Oude en moderne telegraafrelais, door M. J.
de Vries Ing.................................................... f1,50

Zee- en landtransport in het postverkeer met
het vml. Nederlands-lndië, door Dr. R. E. J.
Weber .......................................................... f1,50
Kleine postkroniek van Amsterdam tot het
begin van de twintigste eeuw, door Mr. W. .
da Costa en j. Giphart.............................. f 2,50

Postzegelkunde
Hoe worden postzegels gemaakt? .... f 3,50
Hoe wordt een postzegel vervaardigd? door
F. de Pauw........................................................ f 1,50

22

Automatische telefonie, door D. van Hemert
en J. Kuin ................................................. f 37,50
Het Postmuseum
Brochure over het museum met 8 foto's (En
gelse tekst) ................................................. f 0,50
Museumwezen
Richtlijnen en wenken voor het administra
tief beheer van museumverzamelingen, dl I
f2,—

I

De Nederlandse Musea
Een korte beschrijving van alle Nederlandse
musea ........................................................... f12,—

1.

PRENTBRIEFKAARTEN
zwart/wit, per stuk ..

2.

• Oudste model bestellersuniform, 1865
• Auto voor buslichting, 1921-1929, merk
Fiat
• Auto voor buslichting, 1919, merk Spijker
• Postwagen Rotterdam-'s-Gravenhage, om
streeks 1831
(lithogr. door J. Bemme Azn)
• 'Het uitreiken der brieven' omstreeks 1840.
Er waren nog geen speciale postkantoren
en het publiek moest op straat wachten
(maquette met figuren van F. Leeuwrik)
• Gravure door J. W. Kaiser voor de eerste
Nederlandse postzegels, uitgifte 1852
• Postzegels Nederland 1852 5 ct Plaat I,
rechter benedenkwart van een proefvel
• Postzegels 1924/1926 9 ct, foutdruk zonder

waarde-inschrift
• mapjes met 3 prentbriefkaarten .. f0,25
1. Postiljon met posthoorn als distinctief
2.

(Aquarel door J. Cats, 1789)
Brief met bijzonder adres, een postkar

3.

voorstellend, 1868
Postiljonlaarzen, waarschijnlijk

18e eeuw

23

uit de

Batavia volbracht (symbolische tekening
door L. Ramaekers)
G. A. Koppen, leider van de postvlucht
Nederland-Ned.-Indië en terug, 1927
(studie door Chr. Lebeau voor lucht

f 0,15

• Nederlands Postmuseum Den Haag, voor
gevel met postauto Chenard et Walcker
1928 en meetauto van de Rijkstelegraaf De
Dion Bouton 1925
• Jubileumpenning van een postmeester,
1668

Bereikt! Op 24 november 1924 werd de
eerste postvlucht van Amsterdam naar

3.

postzegel 1928)
A. N. J. Thomassen a Thuessink van der
Hoop, leider van de Ie postvlucht Nederland-Ned.-Indië, 1924
(studie door Chr. Lebeau voor lucht
postzegel 1928)

1. Koffer uit het kantoor van de Haagse
postmeester S. de Brienne
2. Model van een zeevlet
3. Verwerking van de brievenpost op een
groot postkantoor voor de bestelling
(maquette met figuren van Bram Roth)

PRENTBRIEFKAARTEN

gekleurd, per stuk

..

f0,20

• Hollandse postiljon met posthoorn in 1789
(aquarel door J. Cats)
• Bijpostkantoor Wittebrug te 's-Gravenhage,

ca. 1910
(olieverf door W. B. Tholen)
• Het tweede perron C.S. UTRECHT op een
nacht in 1937
(pastel door J. C. H. Heyenbrock)
• Telegraaflijn langs een spoordijk
(olieverf door P. J. C. Gabriël)
• Kuststation Scheveningen-Radio te IJmui-

den
(olieverf door H. H. Kamerlingh Onnes)

!

