
Op verzoek van enkele nieuwe leden wordt het volgende artikel, dat in 
de catalogus van de nationale postzegeltentoonstelling 
"VEENDAMPHILA 1983" heeft gestaan, nogmaals gepubliceerd. De 
heer Hovenkamp heeft hier en daar weI enkele wijzigingen aangebracht. 

ENKELE NOTITIES OVER DE POSTERIJEN TE VEENDAM CA. 1800-1900 
Van de postgeschiedenis van Veendam voor 1810 is zeer weinig 
bekend. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de afwezigheid van stempe1s 
en dergelijke. Aanneme1ijk is dat het briefvervoer plaats vond door 
middel van het scheepvaartverkeer, zoals barken, beurtschepen en 
trekschuiten. 

Begeleidende briefvan een per Veendammer Beurtman verzonden pale, 
"Vooral voor nat te bewaren n. 

Tot 1810 werden de brieven naar Veendam bezorgd door het 
distributiekantoor te Zuidbroek. In " Uit Veendams verleden, losse 
aantekeningen over de j aren 1806-1814" door oud-burgemeester 
F. J. de Zee 1ezen we: 
De brieven werden vanaf Zuidbroek bezorgd en 
deze regeling veroorzaakte onnodige vertraging; 
althans zo oordeelde het gemeentebestuur en in 
1809 werden dan ook pogingen aangewend om een 
directe verbinding met Assen te krijgen; men 
wees daarbij op de belangrijkheid van Veendam en 
op de goede verbindingswegen. Op het verzoek 
werd door de directeur-generaal van het 
vo rrna ig Koninkrijk Holland 
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een gunstige beschikking genomen en bepaald, dat met 
ingang van 1 juli 1810, de postroute Assen Oost
Friesland over Veendam zou lopeno 
Door J. Woortman c.s. was in 1803 een nieuwe weg 
aangelegd (nu nog Woortmanslaan geheten) van 
Wildervank naar Borgercompagnie en Kielstercompagnie, 
welke tot koninklijke postweg werd gekozen met 
voortzetting langs het Oosterdiep via Meeden naar 
Winschoten. In Veendam werd in het hotel Wildeman 
(later achtereenvolgens hotel Everts, hotel Doewes, ± 
1920 is het hotel afgebroken waarna een nieuw gebouw 
werd opgetrokken voor de Rotterdamse Bank en nu, 
2005, in gebruik door de gemeente Veendam Beneden 
Oosterdiep 2) een bijkantoor der posterijen 
gevestigd, mede voor Wildervank, welk bijkantoor 
rekenplichtig zou zijn aan het postkantoor te Weener 
Oost Friesland. Door deze regeling werd de route, die 
vroeger over Groningen - Zuidbroek liep, met zeven 
uur verkort. 

Hotel Everts rand 1800 

Driemaal per week kreeg men nu de brieven en
 
nieuwspapieren en men was zeer tevreden met deze in
 
die dagen gunstige regeling.
 
Tot brievengaarder van dit bijkantoor werd benoemd
 
de kastelein Wijndelt Jans de Groot, die een
 
borgstelling van 300 gulden moest leveren voor
 
"deszelfs goede en rigtige administratie"
 
Tot borgen "ten behoeve van het Koninkrijk Holland"
 
stelden zich Willem Brans, koopman en Tebbe Smit,
 
kapitein te Veendam.
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Slechts korte tijd echter hoorde men door Veendam
 
het wielgeratel van de Fostkoets want met ingang van
 
1 april 1811 werd zonder opgave van redenen
 
(waarschijnlijk de invloed van de stad Groningen)
 
door de Prins - Aartsthesaurier de route weer over
 
Groningen gelegd, ondanks hevige protesten van
 
Veendam.
 
Niets mocht baten en voortaan werden brieven en
 
nieuwspapieren wederom te Zuidbroek afgegeven, wat
 
een vracht van 6 stuivers voor elke brief betekende.
 
Voordien betaalde men slechts 2 stuivers.
 

Tot zover het citaat van burgemeester De Zee.
 
Het zal duidelijk zijn, dat men voor het verzenden van een brief met
 
bovengenoemde kosten, rijk moest zijn om zich een dergelijke luxe te
 
kunnen permitteren. Dit verklaart ook dat brieven en dergelijke met
 
postale aanduidingen van Veendam niet zijn te vinden.
 
Het heeft tot 1847 geduurd, voordat in de bovenomschreven situatie
 
verandering kwam. Met ingang van 1 oktober 1847 werd het
 
postkantoor te Veendam opgericht, benevens een distributiekantoor te
 
Wildervank. Tot directeur werd benoemd de heer H.M.A.Bertling.
 
Het postkantoor werd waarschijnlijk gevestigd in het toenmalige hotel
 
Everts. Reeds in 1810 was hier een bijkantoor gevestigd, alsmede een
 
veerhuis en halteplaats voor postwagens en diligences. Het hotel was
 
gelegen aan het Oosterdiep - hoek Molenstreek.
 
Logementhouder Everts had meerdere relaties met de posterijen en het
 
personeel. Zo was hij in 1850 getuige van het huwelijk van directeur
 
Bertling en mej. Jelije Oomkes Vos en verkreeg hij in 1854 een
 
concessie voor een diligencedienst tussen Veendam, Meeden en
 
Winschoten.
 
Zelfwas hij in 1815 getrouwd met Trijntje Wijndelts de Groot, dochter
 
van de al genoemde brievengaarder Wijndelt Jans de Groot.
 
Zo rond 1865 gaat het hotel Everts over in handen van Azing Venema.
 
Dit was maar van korte duur, want in 1867 werd Aage Doewes de
 
nieuwe logementhouder.
 

De routes van de diligences en postwagens ondergaan na 1867 grote
 
wijzigingen door het in gebruik nemen van de spoorlijn Groningen 

Winschoten.
 
Reeds op 20 april 1866 richten de ondememers Azing Venema en Jurjen
 
Eerkes zich tot Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen met het
 
volgende verzoek:
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Azing Venema en Jurjen Eerkes, logementhouders wonende 
te Veendam, ondernemers van eene diligence dienst 
onder de firma Venema en Eerkes, daarbij te kennen 
gevende, dat ze bij de opening van de spoorweg 
Groningen - Winschoten hun diligence dienst tusschen 
Veendam en Groningen wens chen te staken en vergunning 
verzoekende am alsdan dadelijk twee Postwagens te doen 
rijden tusschen Veendam en het station van den 
spoorweg te Zuidbroek waarvan de eene zal rijden langs 
het Oosterdiep en het Egypteneinde en den Breedenweg 
en de andere langs de Kerkelaan het Westerdiep en 
verder over Muntendam enz. 

De ondememers Eerkes en Doewes (opvolger van Azing Venema) 
beiden logementhouder, ontvangen op 29 november 1867 toestemming 
tot de "oprigting van de diligencedienst Veendam 
Zuidbroek, afrijdende bij de logementen der 

adressanten" . Eerkes was logementhouder van het hotel De Leeuw, 
waar tot en met 1878 tevens het gemeentehuis was gevestigd. 
De situatie in het postkantoor werd, mede in verband met het zeer sterk 
toegenomen briefverkeer te Veendam en Wildervank, kennelijk

B! onhoudbaar, want in 1869 verschijnen de eerste berichten over het 
stichten van een nieuw postkantoor. 

Postkantoor 1874-1902 Bocht Oosterdiep 23 

Na enkele jaren van corresponderen met o.a. het Ministerie van 
Financien -men kon het aanvankelijk niet eens worden over de door het 
rijk aan de gemeente te betalen huursom van het post- en 
telegraafkantoor- wordt er op 15 juni 1872 grond voor de bouw van een 
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post- en telegraafkantoor aangekocht van de heer Simon Kloosterhuis 
voor een bedrag van f 1500, -. Dit terrein was gelegen op een afstand 
van honderd meter van het toenmalige hotel De Leeuw (tevens 
gemeentehuis) aan het Oosterdiep, reeds in 1860 was hier een 
telegraafkantoor gevestigd. 
Er komt nu vaart in de zaak en op 4 februari 1874 wordt het nieuwe 
post- en telegraafkantoor in gebruik genomen. Momenteel, 2005, is hier 
uitzendorganisatie OU, Bocht Oosterdiep 23, gevestigd. 
Ret kantoor Veendam is nu voorzien van een goede huisvesting en een 
woning voor de directeur, de heer J.A.Sannes. 
De huisvesting blijft -met het nodige onderhoud en een verbouwing in 
1898 gehandhaafd tot 1902, wanneer het huidige postkantoor aan het 
Beneden Oosterdiep no. 59 in gebruik wordt genomen. 

ENKELE STEMPELS GEBRUIKT DOOR RET KANTOOR VEENDAM. 
Na het vestigen van een postkantoor worden ook de eerste postale 
stempels in gebruik genomen. Als vertrek- en aankomststempel wordt 
gebruikt het dagtekeningstempel met dag- en maandaanduiding 
(Korteweg no. 42). 

Briefverzonden door de eerste directeur van het postkantoor te 
Veendam. Dagtekeningstempel, het eerste aan Veendam uitgereikt 
stempel. 

We naderen nu het tijdstip waarop de eerste postzege1s van Nederland 
verschijnen, nl. op donderdag 1januari 1852, alsmede het franco 
halfrondstempel met Egyptische letters zonder jaartal (Korteweg no. 55). 
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De vroegst bekende datum van dit stempel van het kantoor Veendam op 
zegel is 11 januari 1852. 
Vanaf 1854 werd aan de postkantoren het vertrek- en aankomststempel 
met jaartal uitgereikt, zo ook aan Veendam (Korteweg no. 45). Er 
bestond door de toename van het postverkeer en het streven naar 
nauwkeuriger registreren van vertrek en aankomst behoefte aan 
dergelijke stempels. 

Voor gefrankeerde brieven werd aan Veendam bovendien het franco 
halfrondstempel-groteske letters metjaartal- uitgereikt (Korteweg 
no.57). Dit type stempel ontving Veendam op 1 januari 1860. De 
gebruiksduur voor gefrankeerde brieven is echter zeer kort geweest. 
Vanafvrijdag 12 april 1861 werd als vemietigingsstempel FRANCO in 
kas~e (Korteweg no. 58) voorgeschreven. 

B! 

Briefje in 1862 verzonden van Wildervank naar Veendam.
 
Te Wildervank aan de achterzijde gestempeld met een langstempel, door
 
Veendam gestempeld met franco in kastje en het dagstempel met dag,
 
maand enjaaraanduiding (Korteweg no. 45)
 

Het dagtekeningstempel bleef in gebruik, voor ongefrankeerde brieven;
 
het type met dag- maand- en jaaraanduiding (no. 45).
 
De laatst bekende datum voor het franco halfrondstempel no. 57,
 
gebruikt op zegel in Veendam, is 23.5.1861. Dit type stempel bleef
 
hiema in gebruik voor drukwerken.
 
Het tarief voor de meeste drukwerken bedroeg 1 cent, het eerste zegel
 
van 1 cent verscheen echter eerst op 1 januari 1869. Voor de
 
afstempeling van aangeboden drukwerken werd aan Veendam het
 
stempel "franco takje" (Korteweg no. 59) uitgereikt, gebruikt vanaf9
 
augustus 1867. Dientengevolge werd het franco halfrondstempel no. 57
 
na april 1861 nauwelijks meer gebruikt.
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Franco halfrond, Franco halfrond, Franco takje stempel. 
Egyptische letters Groteske letters Korteweg no. 59 
Zonder jaartal. met jaartal. 
Korteweg no. 55 Korteweg no. 57 

We zijn nu in een periode beland, waarin het aantal nieuwe typen 
stempels elkaar vrij snel opvolgt. Achtereenvolgens verschijnen: 

Dagtekeningstempels 
Het 2-1etterstempel (Korteweg no. 53a), 1.7.1868 uitgereikt aan 
Veendam. 
Het kleinrondstempel (Vellinga no. 54), 16.11.1881 uitgereikt aan 
Veendam. 
Eigenlijk is het kleinrondstempel het bovengenoemde 2-1etterstempel 
met gewijzigde uurkarakters, door verzamelaars is aan dit stempel een 
andere benaming gegeven. 
Het grootrond- ofsterstempel (Vellinga no. 98), werd op 22.2.1897 aan 
Veendam uitgereikt. 

Vernietigingsstempel 
Het nummer- of puntstempel voor Veendam was 109, (Korteweg no. 
60), en werd op 24.3 .1869 aan het kantoor Veendam uitgereikt. Dit type 
stempel werd voorgeschreven ter vervanging van het type franco in 
kas~e met ingang van 1 april 1869. 
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TELEGRAAFKANTOORVEENDAM. 
In 1857 werden door Burgemeester en Wethouders van Oude Pekela 
voorstellen gedaan om te komen tot de oprichting van een 
telegraafkantoor te Veendam, door de gemeenten Winschoten, 
Veendam, Wildervank, Oude- en Nieuwe Pekela. Met ingang van 15 
augustus 1860 werd dit kantoor gerealiseerd in een lokaal Bocht 
Oosterdiep 23 dat in 1873 werd gesloopt, waarna er het nieuwe 
postkantoor werd gebouwd. 
Tot directeur werd de heer C. Regouw benoemd. Er werd gestart met 
een beperkte dagdienst, hetgeen betekende dat het kantoor aIleen 
's-middags was geopend. 
Deze beperkte dagdienst werd door de regionale handel en industrie als 
een groot nadeel ondervonden. Er werd o.a. door de Kamer van 
Koophandel vele jaren met de verantwoordelijke Ministers 
gecorrespondeerd, ter verkrijging van volle dagdienst. Eerst eind 1873 
werd dit gerealiseerd. 
In 1876 werden de posterijen en telegraafverenigd in het in 1874 
gereedgekomen nieuwe post- en telegraafkantoor. 

De samenwerking van meerdere gemeenten, om te komen tot de 
oprichting van een telegraafkantoor, ontstond door een tweetal eisen van 
de Rijkstelegraafte weten: 

•	 De gemeente diende per jaar een omzet van f2000,- te
 
garanderen, of -indien dit bedrag niet werd gehaald- het
 
ontbrekende bedrag zelf aan te vullen.
 

•	 De gemeente diende een lokaal ter beschikking te stellen. 

Door de intergemeentelijke samenwerking werden de financiele risico's 
gespreid. Winschoten deed hieraan niet mee en richtte in 1860 een eigen 
telegraafkantoor op. De aantallen verzonden en ontvangen telegrammen 
namen na het eerste jaar zeer snel in aantal toe, wat tot gevolg had dat 
de omliggende gemeenten allen een eigen telegraafkantoor hebben 
opgericht, n1. Oude Pekela in 1867, Nieuwe Pekela in 1879 en 
Wildervank in 1880. 

Sinds 1864 werden aan de telegraafkantoren stempels verstrekt van het 
type met schrijf1etters (Korteweg no. 210). 
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Verschillende Ministeries. 
Dat de reeds genoemde correspondentie door de Kamer van Koophande1 
werd gevoerd met verschillende Ministeries had de vo1gende oorzaak. 
Vanaf de oprichting vie1 de Te1egraaf onder het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, de Posterijen onder het Ministerie van Financien. 
In 1870 werd de Telegraafdienst als afdeling toegevoegd aan het 
Ministerie van Financien. In november 1877 werden beide afde1ingen 
overgebracht naar een nieuw gevormd departement van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid. Beide afde1ingen werden op 1 januari 1886 een 
afdeling, met onderafdelingen voor de postdienst en de te1egraaf. 
To1heffing en het verstrekken van rijwielen. 
In 1896 werd nog tol geheven en in dat jaar schrijft de Inspecteur der 
Telegraphie te Zwolle aan B. en W. van Veendam een verzoek om te 
willen bevorderen dat de bestellers worden vrijgesteld van het betalen 
van tolgeld. Wat is n1. het geval? De Inspecteur deelde mede dat: 
"eerstdaags zal worden overgegaan tot het verstrekken 
van 2 rijwielen aan bestellers op het post- en 
telegraafkantoor, teneinde bespoediging te verkrijgen 
in de bestelling der telegrammen. Een maatregel die 
ten goede komt aan de ingezetenen". 

Het telegraafstempel Veendam. 

DE ROL VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL MET BETREKKING TOT DE 
POSTERIJEN EN DE TELEGRAAF GEDURENDE DE JAREN 1862-1875. 
De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veenkolonien en 
Oostelijk Groningen te Veendam werd opgericht in 1862. Ten tijde van 
de oprichting was het gebied, dat door de Kamer werd bestreken, veel 
kleiner dan nu het geval is en omvatte aIleen Veendam-Wi1dervank. 
WeI ondemam men activiteiten voor bedrijven in bijv. Muntendam en 
Stadskanaal. -IS



------------------------

De naam luidde toen ook anders, nl. "Kamer van Koophandel en 
Fabrijken te Veendam en Wildervank". 
In het archiefvan de Kamer zijn met betrekking tot de posterijen en 
telegraaf over de periode 1862-1875 vele gegevens te vinden over zaken 
die door de lokale handel en nijverheid als een tekortkoming werd 
ervaren. 
Vit de notulen blijkt dat er vrijwel geen vergadering voorbijging of men 
had weI een klacht over de posterijen en/of de telegraaf, hetgeen meestal 
resulteerde in een verzoek aan de secretaris om de klacht kenbaar te 
maken bij het betreffende Ministerie (Financien of Binnenlandsche 
Zaken), de directeur van het postkantoor, de Inspecteur van de 
Posterijen te Zwolle of Burgemeester en Wethouders van Veendam. 
Viteraard werd er regelmatig mondeling het een en ander met de 
directeur van het postkantoor Veendam besproken; Gesprekken en 
gevoerde correspondentie met de inspecteur der Posterijen te Zwolle 
hadden kennelijk naar de mening van de Kamer onvoldoende weerklank 
en ondanks diens verzoek klachten met hem op te nemen, hetgeen korte B 
tijd plaats yond, werden deze rechtstreeks aan het betreffende ministerie 
gericht. 
De klachten hadden o.a. betrekking op de verzending van brieven met de 
diligences, die geen aansluiting gaven op de Zwolsche Stoomboot, 
brieven die na aankomst met de diligence op het postkantoor bleven 
liggen, in plaats van direkt te worden besteld. Door de jaren heen bleef 
de trage postbezorging of verzending, door een ondoelmatige 
organisatie, de Kamer bezighouden. Men liet het niet aIleen bij het 
constateren van de klacht maar gaf vaak ook aan hoe een en ander 
verbeterd kon worden en weI op een wijze: 
"zonder eenige opoffering voor de schatkist". 
Andere onderwerpen waarover vaak geschreven werd zijn: 

- het gebruik van ijzeren kisten tot bewaring van 
stukken op alle postinrichtingen in te voeren. 

- in het algemeen de verzending en 
brievenbestelling bij de postkantoren in 
kleinere gemeenten Inspectie Zwolle te 
verbeteren. 

- invoering van den vollen dagdienst op het 
telegraafkantoor alhier. 

- het aanstellen van een derden besteller. 
-het vervangen van de voetbode van Wildervank

Veendam-Zuidbroek door een postkar 
- tariefverlaging voor Binnenlandsche Telegramrnen. 
- den Postiljon op de Postroute Assen-Winschoten 

te doen assisteren door een Conducteur. 
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Een onderwerp, dat vanaf 1865 telkens weer aan de orde werd gesteld, 
was de invoering van het uniforme port van 5 cent voor binnenlandse 
brieven (ter afschaffing van het afstandsport) en gedwongen frankering 
door de afzender. Beide punten werden uiteindelijk m.i.v. 1 januari 1871 
ingevoerd. 

Zoals onder stempels gebruikt te Veendam" reeds genoemd, werd te 
Veendam - het 2-letterstempel injuli 1868 in gebruik genomen. 
De hulpkantoren ressorterende onder Veendam, op dat moment: 
Muntendam, Nieuw Buinen, Ommelanderwijk, Stadskanaal en 
Wildervank, hadden slechts de beschikking over een naam- of 
langstempel en niet over een dagtekeningstempel. 
Hierdoor was net niet mogelijk controle op het verschil in tijd van 
ontvangst op een hulpkantoor en de aankomst op het postkantoor vast te 
stellen. Ook hier ontstonden klachten over het te lang blijven liggen van 
de brieven op het hulpkantoor. 
De Kamer was goed geihformeerd, want slechts twee maanden na 
ontvangst van het 2-letterstempel richt men zich tot de Minister van 
Financien met het verzoek om: 
"in te voeren op de hulpkantoren den stempel, thans op de postkantoren 
in gebruik genomen, aanduidende, dag- en maand van stempeling". 

Het heeft tot 1879 geduurd, voordat werd besloten kleinrondstempels uit
 
te reiken aan de hulpkantoren. Echter voor de hulpkantoren,
 
ressorterend onder Veendam, werd veellater een door de Kamer
 
gewenst dagtekeningstempel uitgereikt, te weten:
 

Meeden 25.8.1893 (hulpkantoor m.i.v. 1.8.1870).
 
Muntendam 20.4.1881.
 
Ommelanderwijk 6.4.1892.
 
Westerlee 6.9.1893.
 

Eerder genoemde hulpkantoren, die op het moment van uitreiking van 
het kleinrondstempel niet meer onder Veendam ressorteerden, zijn in dit 
overzicht niet genoemd. Verder is opvallend dat na de ingebruikname 
van de spoorlijn Groningen - Winschoten het brieven vervoer naar 
Veendam - Wildervank een achteruitgang in plaats van een vooruitgang 
in de verzendingsduur opleverde. 
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Wederom werden er vele brieven aan dit onderwerp gewijd om 
verbetering te verkrijgen of zoals de Kamer het noemt: 

"dat het Uwe Excellentie moge behagen, te 
voorzien in de gebrekkige bestelling der 
brieven, hetzij op de wijze door de Kamer 
voorgesteld, hetzij op zoodanige wijze als Uwe 
Excellentie dit geraden moget achten". 

Ondanks de vele klachten, heeft de schrijver van deze notities -als
 
verzamelaar van poststukken- de indruk gekregen, dat de verzending
 
100 jaar geleden sneller gebeurde dan nu. Dit is zeker het geval met de
 
verzending naar het buitenland.
 

EERSTE GRONINGER TRAMWAY MAATSCHAPPIJ.
 

In het voorafgaande zijn meermalen de klachten genoemd die er
 
bestonden ten aanzien van het brievenvervoer, dat tot 1885 plaats Yond,
 
door middel van voetbode's, postkarren en diligences.
 

B	 Van de paardetramlijn Zuidbroek - Ter Apel wordt op 17 augustus 1880 
het eerste deel Zuidbroek - Wildervank in gebruik genomen. In 1881 is 
de lijn reeds doorgetrokken tot "Buinermond" en in 1894 wordt de lijn 
voltooid tot Ter Apel. 

Eerst in 1884 wordt, na langdurig onderhandelen met de Posterijen, het 
brievenvervoer door de EGTM ter hand genomen. Met ingang van 1 juli 
1885 werd het postvervoer tussen Zuidbroek en Stadskanaal opgedragen 
aan de EGTM tegen eenjaarlijkse vergoeding van f2500,-. 
Het brievenvervoer per tram heeft zich zodanig ontwikkeld, dat in 1898 
speciale postrijtuigen in gebruik werden genomen. De paarden op deze 
dienst hadden zelfs aparte paardedekens, waarop in witte verf het 
opschrift "EGTM PAARDETRAM" geschreven stond. 
Eerst in oktober 1898 werd het grootrondstempel Zuidbroek - Ter Apel 
uitgereikt. 
Het postvervoer per paardetram heeft geduurd tot de ingebruikname van 
de Noord Ooster Locaal Spoorweg in augustus 1910 op het traject 
Zuidbroek - Stadskanaal. 

Met ingang van 1 januari 1911 werd door de posterijen het contract 
opgezegd en aIleen voor het traject Stadskanaal- Ter Apel bleef de 
posttram (voorlopig) behouden. 
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AAN 

Drukwerk 

Ansichtkaart in Stadskanaal gepost op de paardetram Zuidbroek
Ter Apel. 

GERAADPLEEGDE BRONNEN. 
•	 Gemeente archiefVeendam, met dank aan de afdeling Aigemene Zaken 

voor de bereidwillige en prettige medewerking en het beschikbaar stellen 
van fotomateriaal. 

•	 Het Veenkoloniaal Museum te Veendam, met dank voor het beschikbaar 
stellen van de foto van Hotel Everts. 

•	 ArchiefKamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veenkolonien en 
Oostelijk Groningen te Veendam. 

•	 Rijksarchiefte Assen. 
•	 Frans Blom, "Documentatie Postinrichtingen 1850-1906". De Nederlandse 

v66rafstempe1ingen voor- en mee10pers, opgenomen in Hagapost 1969. 
•	 P.C.Korteweg,"300 jaarpostmerken van Nederland 1570-1870". 
•	 O.M.Vellinga, "De Poststempels van Nederland 1676-1915". 
•	 Econ. drs. A. van der Willigen, "De afstempelingen en enkele andere 

wetenswaardigheden van de emissie 1852 van Nederland". 
•	 F.J. de Zee (oud-burgemeester van Veendam), "Uit Veendam's verleden. 

Losse aantekeningen over de jaren 1806-1814". 
•	 Mr. R.G.Klomp "De Eerste Groninger Tramway-Maatschappij. De 

geschiedenis van de paardetrarn in de Veenkolonien". 
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