
 

 

 

 

Den Haag, 22 maart 2018 

Betreft: Maak voortaan gebruik van de Postwaardencollectie bij het Nationaal Archief 

 

Geachte filatelist, 

Wij zijn verheugd u te laten weten dat de overeenkomst tussen COMM-museum voor communicatie 
en het Nationaal Archief is getekend. COMM blijft de topstukken tentoonstellen en het Nationaal 
Archief zorgt dat de hele collectie voor de eeuwigheid bewaard, toegankelijk en zichtbaar blijft.   
 

In deze brief willen wij u graag informeren over hoe u voortaan van de collectie gebruik kunt maken. 

De collectie is nog niet voorzien van een archiefinventaris. Inzage in het archief kan daardoor 

voorlopig één dag in de maand, op afspraak. We hebben al een aantal data gepland waarop u bij het 

Nationaal Archief terecht kunt: 29 maart, 26 april, 31 mei en 28 juni 2018. U wordt dan begeleid door 

Monique Erkelens, de collectiebeheerder. Aanmelden voor deze dagen kan via 

info@nationaalarchief.nl. Vermeld in het onderwerp ‘postwaarden’. 

Op termijn zal deze dienstverlening anders worden ingericht en in lijn worden gebracht  met de rest 

van de dienstverlening van het Nationaal Archief. In de praktijk betekent dit dat de collectie net zo 

toegankelijk is als bij COMM, en later zelfs wordt uitgebreid. 

Het Nationaal Archief heeft tientallen collecties in huis die informatie bevatten over post en 

telegrafie. De meest belangrijke zijn die van het hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, 

Telegrafie en  Telefonie. Deze zijn opvraagbaar in de studiezaal van het Nationaal Archief.  

Ter ere van deze overdracht, nodigen wij u uit om de huidige tentoonstelling bij het Nationaal 

Archief, ‘De wereld van de VOC’ met korting te bezoeken. Met gebruikmaking van de bijgesloten 

voucher kunt u deze bezoeken voor slechts € 2,50. 

Wij hopen van harte u snel te mogen ontvangen bij het Nationaal Archief, en u blijft eveneens van 

harte welkom bij COMM. 

Met vriendelijke groet,       

        

Irene Gerrits      Tobias Walraven 

Directeur Collectie en Publiek Nationaal Archief   Directeur COMM-Museum voor Communicatie
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Bezoek de tentoonstelling
voor slechts € 2,50 
op vertoon van deze voucher*

*Geldig t/m 24 juni 2018
 
Zie de openingstijden op  
www.nationaalarchief.nl

Welkomstaanbieding


