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Bijeenkomsten in 2001  

24 november: clubtentoonstelling 

Bijeenkomsten in 2002  

In overleg met de leden en de beheerder van "de Magneet" zijn voor het jaar 2002 de volgende 
data vastgesteld. Noteert u ze alvast in uw agenda 

9 februari 

13 april (algemene vergadering) 

22 juni 

28 september 

9 november (clubtentoonstelling) 

CLUBTENTOONSTELLING 24 NOVEMBER 2001 

Op 24 november as. zal de jaarlijkse clubtentoonstelling worden gehouden. Dit is vooral een 
leuke, maar tegelijkertijd ook leerzame dag. Tot nu toe hebben al negen inzenders hun medewer-
king toegezegd, maar dit aantal mag gerust nog iets hoger worden. 
Ook zal er weer een gezamenlijke lunch zijn (niet verplicht 
De uitnodiging met het volledige programma van de dag zal medio-eind oktober worden verstuurd 
door Wim Tukker, commissaris clubtentoonstelling. 
Leden die besluiten alsnog deel te nemen aan deze clubtentoonstelling wordt verzocht hun deel-
name zo spoedig mogelijk te melden bij de secretaris. 

Ledenmutaties 

Opzeggingen ontvangen van de heren Beelen (wegens tijdgebrek) en Levij wegens inkrimping 
filatelistische activiteiten. 
Nieuw lid: de heer D. Klasen uit Hattem. 

Ons redactielid Phia de Groot is wegens een ernstige val tijdens de zomervakantie al enige tijd aan 
bed gekluisterd. Gelukkig is haar toestand nu aanzienlijk verbeterd, maar het ziet er naar uit dat 
een langdurige revalidatie noodzakelijk zal zijn. Toch hoopt zij, zodra dit mogelijk is, onze bijeen-
komsten weer bij te wonen. 
Wij wensen haar veel sterkte toe en hopen op een voorspoedig herstel. 

Door diverse omstandigheden is het dit keer niet gelukt dit mededelingenblad te laten verschijnen 
in de maand augustus. Zo het er op dit moment uitziet wordt het nu de eerste dagen van oktober 
verzonden. Technische problemen en tijdgebrek waren de hoofdoorzaak. 

DIV.402 
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De heren Storm van Leeuwen en Severijn hebben er voor gezorgd dat we deze keer twee bijlagen 
kunnen uitgeven. De overige artikelen/bijdragen kwamen van Wim van Aalzum, Han Dijkstra, 
Paul Bulterman, Wim Vink en Henk Teunis. 
In behandeling is nog een artikel aan de hand van de dienstregeling van de spoorwegen in Ned. 
Indië uit 1926 in samenhang met de haltestempels. Dit vergt zeer veel meer tijd dan oorspronkelijk 
gedacht. 

Van ons medelid Klaas Keessen ontvingen wij het verzoek om twee zaken onder uw aandacht te 
brengen. In de eerste plaats wordt u opgeroepen del te nemen aan de jubileumtentoonstelling 
"PhilAalsmeer 2002", die wordt gehouden ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van de 
Postzegelvereniging Aalsmeer, waarvan Klaas al jaren de actieve voorzitter is. De tentoonstelling 
zal inzendingen gaan bevatten uit de categorie 3 en de éénkaderklasse. Totaal aantal kaders 228. 
Leden van speciale verzamelaarsverenigingen worden in het bijzonder uitgenodigd. 
Datum en plaats: 22-24 maart 2002 in de Burgerzaal van het Raadhuis te Aalsmeer. Inlichtingen 
bij de secretaris van de tentoonstelling: Postbus 249, 1430 AE Aalsmeer. Tel. 0297 - 32 16 56 
Wij herinneren ons dat op de laatste tentoonstelling in Aalsmeer enige van onze leden zeer 
succesvol waren. 

De tweede oproep is om deel te nemen aan Philaned, "de eerste postzegeltentoonstelling op 
Internet". Deelname staat open tot 28 februari 2002 en is geheel gratis. 
Voor meer informatie: www.philaned.nl  of Philanedwerkgroep postbus 249, 1430 AE Aalsmeer. 

GEBRUIKT PRACHTSTUK met oncontroleerbaar stempel (ZWP124/46) 

De schrijver van dit artikel laat zich hierin nogal lovend uit over een veilinghuis, dat zegels met 
valse stempel als zodanig omschrijft. (citeer:... "stemmen wij dan ook van harte in..") 
Mijns inziens is dat een al te vriendelijke bejegening, zelfs een geheel verkeerde benadering van 
een kavel met een dergelijke omschrijving. Een goed veilinghuis behoort beter te weten. 
Het gaat hier om kostbare zegels, in dit geval de vijf gulden type Konijen en brandkastzegels. Het 
prijsverschil van deze zegels ongebruikt en gebruikt is al groot, de zeldzaamheidsgraad echter 
enorm. Er bestaan heel wat collecties waar de vakjes van deze zegels gevuld zijn met zegels met 
valse stempels. Hieronder zullen er heel wat zijn, die zijn aangeschaft bij een veilinghuis waarbij 
de omschrijving van het kavel luidde: "met oncontroleerbaar stempel". Natuurlijk zullen er ook 
handelaren zijn die zich van deze kreet bedienen, in beide gevallen: "arme goedgelovige koper" 
Elk bedrag dat voor zo'n zegel betaald is is weggegooid geld. Er zijn wel omstandigheden, die een 
omschrijving als "oncontroleerbaar" billijken b.v. als het een klein hoekstempeltje betreft en dus 
echt oncontroleerbaar is, maar met de aangehaalde voorbeelden is dat duidelijk niet. Voor wat 
betreft het Batavia stempel op de vijf gulden, het is al van een wazige kopie en zelfs op afstand 
direct (door een beetje kenner) te zien, dat het een stempel betreft van na 1946, dus waardeloos 
en pas op! veel van de 35ct 5Gld Konijnenburg zegels zo gestempeld zijn ook nog eens nagetande 
ongeperforeerde zegels. 

P.R.Bulterman - dec. 2000 

Als we de NVPH catalogus 2001 goed lezen staat er bij de Konijnenburg zegels een leuke doch 
ook weer verwarrende noot: "gebruikte exemplaren waarbij de datum van de afstempeling niet is 
vast te stellen hebben dezelfde waarde als ongebruikte zegels" zou men echt bedoelen dat de 
waarden 40ct, 10Gld en 25G1d, waarbij overduidelijk vaststaat dat de zegels echt gebruikt zijn in 
de juiste periode met de juiste stempels, alleen door het feit dat het jaartal niet (goed) leesbaar is 
een grote waardevenneerdering hebben. 
De 25G1d. met juiste datum noteert in de NVPH f 400,- doch indien jaar niet leesbaar f 725.- ???? 

Red. 
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HALMAIIEIRA langstempel (ZWP.127/28) 

Het antiqua langstempel HALMAHEIRA welk is afgebeeld op een 10 cent NVPH nr. 48 type 
Veth. Zoals het prachtig goot is afgebeeld, krijg ik sterk de indruk, hoewel niet expliciet wordt 
vermeld, dat hier verondersteld wordt, dat het gaat om een hilppostkantoor of misschien een 
bestelhuis c.q. fungerend hulppostkantoor. Deze mogelijkheid wil ik niet helemaal uitsluiten, maar 
meer voor de hand liggend is, dat het een scheepsstempel betreft. In mijn verzameling zit 
eveneens een vrijwel identiek exemplaar en zit vooralsnog bij de scheepsstempels. 
Er zijn inderdaad diverse voorbeelden van hulp- of postkantoorstempels die de naam van het 
eiland dragen en in een later tijdstip overgaan op de plaatsnaam op dat eiland. 
Bekend voorbeeld TIMOR wordt KOEPANG. Minder bekend is ROTI later BAA. Roti is een 
relatief klein eiland zuidelijk van Timor waarop Baa duidelijk het dorp van enige betekenis is en 
het was dus niet zo vreemd om met "ROTI" de post af te stempelen. Dat ligt echter geheel anders 
met Halmaheira, een enorm groot eiland met veel kleine havens c.q. dorpjes o.a. Weda, Galela en 
Kaoe welke later hulpkantoren zijn geworden. 
Dus vooralsnog voor mij: S.S. HALMAHEIRA 
Betere suggestie heb ik niet, maar voor wie het wel weet; 'spreek' 

P.R. Bulterman - dec. 2000 

EEN SPRAAKMAKEND POSTSTUK 

In het aprilnummer van "Filatelie" beschrijft de heer F.J. van Beveren een bijzondere postkaart in 
1934 verzonden vanuit Bangkok naar Woosung bij Shanghai. Het bijzondere bestaat uit twee 
verschillende doorhalingen van de luchtpostaanduiding waarvan één in de vorm van een rood 
stempel en de ander in zwart. 

Van Beveren beweert stellig en onderstreept dat met een routekaartje dat de kaart van Bangkok 
naar London is gegaan en vandaar met boot-trein-boot over twee oceanen en dwars door Amerika 
naar China. 
Helaas is deze route binnen het gegeven tijdsbestek een absolute onmogelijkheid en dit roept de 
vraag op wat er wel met deze kaart gebeurd zou kunnen zijn als dat al gezien de summiere gege-
vens eenduidig is vast te stellen. 

Het Bangkok vertrekstempel heeft als datum 25 november 1934 en het aankomststempel in 
Woosung 12 december zodat er 18 dagen beschikbaar zijn voor het totale vervoer. 

In 1934 bestonden er in Z.O. Azië nog geen luchtverbindingen met Hong Kong en China zodat 
het laatste traject per mailboot moest worden afgelegd. De in aanmerking komende havens met 
een lucht/zee aansluiting waren Saigon (Indochina) en Singapore; Saigon als eindpunt van de Air 
France en Singapore van de Imperial Airways luchtverbindingen met Europa terwijl Singapore ook 
nog landingsplaats was op KLM's Amsterdam-Batavia dienst. Bangkok werd door alle drie lijnen 
op de heen en terugvlucht aangedaan. 

De mailboten vanuit Saigon hadden ca. 7 dagen nodig tot Shanghai en vanuit Singapore 9 of meer 
zodat er voor de luchtreis maximaal 11 resp. 9 overblijven, hetgeen bij een afwijken van de nor- 
male (oostwaartse) verzending inhoudt dat niet verder dan 4 á 5 dagen van Bangkok kon worden 
weggevlogen om voldoende tijd te laten voor terugzending. Verlies van dagen door tijdnemende 
aansluitingen beperkt dit cijfer verder. 
Een abusievelijke westwaartse verzending kan daarom niet voorbij (Rangoon-Calcutta-) Karachi 
komen. 

Van Beveren's wereldreis baseert zich voornamelijk op zijn punt dat de doorhaling in rood te 
Londen is aangebracht. De vroegste datum dat de kaart in Londen zou kunnen zijn aangekomen is 
4 december met IA vlucht IW295 - de door hem genoemde KLM 209e vlucht zou tot een nog 
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latere aankomst (10 december!) leiden - en dan retour en door met de boot is volstrekt ondenk-
baar. 

Voor de zuiverheid dient gesteld te worden dat onder alle omstandigheden uitgegaan wordt van 
een correcte weergave van de datum in het Chinese stempel. 

De mogelijke oplossingen kunnen in twee richtingen gezocht worden. Of een normale verzending 
naar Saigon of Singapore, waarbij de onregelmatigheid ligt in een ongebruikelijke toepaling van 
de doorhalingen; hierbij is Saigon onwaarschijnlijk. 
Of een verwisseling in Bangkok, kaart in mail richting Karachi i.p.v. Singapore waarbij 
terugzending naar Singapore, aankomst 2 december, voldoende tijd geeft voor de boot naar 
Shanghai. B.v. de "Antenor" van de Blue Funnel lijn vertrok op 4 december uit Singapore en 
kwam op 12 december in Shanghai aan. 

Een niet zo voor de hand liggende derde mogelijkheid is een vervoer vanuit Bangkok met de 
KLM richting Singapore en daar abusievelijk niet uitgeladen zodat de kaart op 30 november in 
Batavia aankwam. KPM had een 1 december van Priok naar Singapore vertrekkende sneldienst 
s.s. Plancius en zelfs een KNILM kwam op 4 december om 14.20 uur te Singapore aan. Als de 
"Antenor" in de namiddag uitvoer zou zelfs dat niet onmogelijk zijn. 

Inmiddels is van Beveren's artikel ook verschenen in een Engelse versie in "Air Mail News". 
Hierin drukt van Beveren zich al veel voorzichtiger uit. Het "Hoewel ik over alle documentatie 
beschik die voor het trekken van deze conclusie nodig waren..." komt niet meer voor en hij spreek 
nu van: "I am puzzled" en "I wonder". De reactie op zijn stuk in "Filatelie"? 
De wakkere, Engelse redacteur grijpt desondanks in en geeft onmiddellijk blijk van zijn twijfels 
hoewel " it is not usually the policy of your Editor to comment directly on the information 
imparted in articles printed in the journal". 

Mag van Beveren met zijn route rond de wereld de plank volledig misslaan hij heeft gelijk met het 
feit dat het om een zeldzaam stuk gaat, daarvoor zorgt alleen al de dubbele doorhaling met de rode 
als wellicht de sleutel tot welke route als meest waarschijnlijk mag worden aangemerkt. 

W. van Aalzum - sept. 2001 

KNILM Time tables 1928 - 1942 

Van de hand van de heer van Aalzum, de schrijver van het bovenstaande artikel, verscheen er een 
publicatie over de dienstregelingen van de KNILM uit de periode 1928 - 1942. 

Op in totaal 106 bladzijden geeft hij een overzicht van de bekende dienstregelingen. De heer van 
Aalzum is aerophilatelist, speciaal bezig met Ned. Indië. Bovengenoemde publicatie is de derde in 
een reeks publicaties van zijn hand. De publicatie is te verkrijgen door overmaking van f 40,- op 
postbankrekening 59 74 05 t.n.v. W. van Aalzum te Lisse 

This compilation of KNILM time-tables has been composed for the sake of the aerophilatelist i.c. 
as anauxilary to determine whether in the Dutch East Indies mail a.o. incoming with or destined 
for KLMis Amsterdam-Batavia line, was carried on by air mail or by the ordinary means of 
transport. n 1934 KLM and KNILM combined their Medan (Sumatra) services to the "Verenigde 
KNILM en KLM diensten" which were presented for the first time in KNILM time-table of 
November 1. The KLM services remain included up to the time-table of February 1937, after that 
the reader is, for the KLM services, referred to KLM's own time-tables. 
The first years there were no KNILM services of Sunday. Sunday services were opened in January 
1940. In 1942 there came an end to KNILM services 

red. 
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REACTIES EN AANVULLINGEN OP VOORZETJE 1 

In het eerste mededelingenblad van dit jaar (ZWP.128, februari 2001) ging de rubriek "Voorzetje" 
van start met vragen over vier afgebeelde aangetekende stukken, alle verzonden vanuit 
(Nederlands) Nieuw Guinea. 

Betreffende stuk A, een aangetekende voorloper-eerstedagbrief van Digoel naar de Verenigde 
Staten, ontvingen wij een reactie van de heer Vink uit Leiden. 
Het blijkt dat het schip de "Fomalhaut", waarop de afzender, Ds J. Carel Hamel, zich eind augustus 
1938 bevond, tot de vloot van de Gouvernementsmarine behoorde. 
Gekopieerd citaat en foto zijn afkomstig uit W.C. Klein, Nieuw Guinea 2, 1937, 736-738. 

SCHEEPVAART EN VERKEER TE LAND. 

Foto Van Schreven. 
141. Gouv. ss. „Fomalhaut", een der drie Gouv.-Marine-schepen voor het ver-
voeren van landsdienaren en -goederen in de Molukken (Nw. Guinee inbegrepen). 

Het Bestuur had in 1935 voor de Molukken —  incl. Nieuw Guinee 
— de beschikking over 3 schepen der Gouvernements Marine, -- 5o 
á. 6o m lang, met 3o à 40 dm diepgang, ingericht voor passagiers en kleine 
hoeveelheden lading, uitgerust met radiostation, kunnende loopen 10 
á, 12 mijls vaart (in den crisistijd tijdelijk teruggebracht tot 7,5); de 
schepen kunnen alle zeeën bevaren, hebben een volledig gediplomeerde 
Europeesche staf en overigens Inlandsche bemanning (meest Javanen, 
Madoereezen, Timoreezen enz.). Zij zijn bestemd voor alle diensten welke 
ten behoeve van den Lande noodig kunnen zijn; te IVIerauke is vele jaren 
een schip in station geweest, eenigen tijd ook te IVlanokwari en thans is 
Amboina  het vaste station voor  alle drie de schepen. 

Het schip heeft ook een rol gespeeld in de befaamde Nederlands-Amerikaanse expeditie naar het 
Nassau-gebergte (1926), beter bekend onder de naam Stirling-expeditie. 
Het vervoerde o.a.' het eerste vliegtuig dat zou worden gebruikt in (Nederlands) Nieuw Guinea_ 
Tijdens de eerste weken van de expeditie voerde het vliegtuig, een eenmotorig drijvervliegtuig, in 

NNG.768 
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totaal 13 vluchten uit: het begin van de aerofilatelie van NNG. 
(Uit informatie ontvangen van mw de Groot uit Amstelveen: TNNG juli 1962 26-27.) 
Over de naam "Fomalhaut" lezen ij in de Grote Winkler Prins (7e druk, 1968) o.a.: " Fomalhaut" 
de ster a Piscis Australis, de helderste ster in het sterrenbeeld Zuidervis. De naam is van Arabische 
oorsprong en betekent "bek van de vis". ... Fomalhaut is de zuidelijkste van de in onze streken 
zichtbare heldere sterren.... Het is een belangrijke ster voor de navigatie." 

N.B. De correcte spelling is Fomalhaut, en niet Forinalhaut. 

B, de geadviseerde en aangetekende brief Merauke - Sydney 14.4.45. Toevallig zond voor 
verschijning van ZWP.128 een medeverzamelaar een verkleinde kopie van een aangetekend stuk 
Merauke 16.7.45 naar Brisbane (helaas geen kopie a.z.), met aanteknstrook de Weyer type 3 en 
censuurstrook. Hoewel de afdruk niet geweldig is, willen wij de lezer deze niet onthouden. 

Uit de kopie blijkt dat de gewone aantekenstrookjes dus nog voorradig waren. Het gebruik van de 
strook "geadviseerd" op het stuk getoond in ZWP.128 is nu een mysterie geworden: het tarief 
klopt, maar het stuk draagt geen aanduiding van dienstpost. 
Wie brengt uitkomst.? 

VOORZETJE 2 

A_ Stempel 'MEELT DE AFZENDER VAN DIT STUK UW JUISTE ADRES MEDE" 

Henk Teunis maakt melding van dit stempel in ZWP.124 (januari 2000) NNG.775 en stelt de 
brandende vraag of dit stempel in Nederlands Nieuw-Guinea of in Nederland is aangebracht. 
Twee vergelijkbare stukken worden hieronder getoond. 

1. Luchtpostblad Nederland 30 cent (bedrukking binnenzijde Magic Mail betreffende horloge- 

aanvrage), `s-Gravenhage-1 30.1.57, naar Hollandia-Stad. Na omzwervingen binnen Hollandia 

tussen 4.2.57 en 25.6.57 retour afzender Den Haag wegens onbestelbaarheid. 

NNG.769 



• 

• 

augustus 2001 ZWP.130/07 

2. Eerstedagenvelop E 45, Europazegels 1960, verzonden door de majoor der Mariniers Keijzer 

uit Nieuw Loosdrecht (a.z.) nar een sergeant in de Marinierskazerne van Sorong. 

A.z. een stempel Sorong-Pakketpost-1 13.12.60. Via Manokwari en Biak (geen doorgangs-

stempels) retour afzender. 

Het stempel op de in totaal drie stukken lijkt identiek qua lettertype en afmetingen (7 x 2 cm). 
Daar de drie stukken alle naar het moederland zijn geretourneerd kan ook aan de hand van de 
twee nieuwe stukken niet definitief worden vastgesteld of het stempel eventueel in NNG is 
aangebracht 
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EUR OPAZEGELS 
Vraag: wie komt met de definitieve oplossing, b.v. door het stempel op Nederlandse binnenlandse 
post te tonen, of op binnenlandse post van NNG, of op buitenlandse post uit een ander land dan 
Nederland? Voorlopig overheerst het vermoeden dat het stempel in Nederland is aangebracht, 
maar je weet maar nooit. 
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B. Stempel "Vertrokken Retour afzender" 

Enige tijd geleden dook de hieronder afgebeelde kaart op. Verzonden van Baarn-5 19.V.59 naar 
Sorong. Ondanks de gebrekkige adressering is men er toch achtergekomen dat de geadresseerde 
inmiddels was vertrokken. Rechtsonder (moeilijk leesbaar op kopie) : N.N. ziekenhuis ? met rood 
potlood doorgehaald. Doorgangsstempel Sorongdoom 18.7.59 

In tegenstelling tot het stempel op de drie hiervoor vermelde stukken lijkt het er sterk op dat het 
stempel "Vertrokken Retour afzender" (afmeting 6,7 x 1,9 cm) wel in NNG is aangebracht. 
Hoe zou de Nederlandse PTT anders weten dat de geadresseerde inmiddels weer was vertrokken? 

N.B Het stempel is aangebracht over het Sorongdoom stempel. 

Voor de hand liggende vraag ook hier: wie geeft uitsluitsel over mogelijk gebruik van dit stempel 
in Nederlands Nieuw-Guinea? 

LOONLIJST NNG 

Op pagina NNG.676 (ZWP.104) staat een afbeelding van een ongebruikte loonlijst, welke twee-
talig is. 
Onlangs vondt ik een gedeelte van een gebruikte loonlijst welke alleen in de Nederlandse taal 
gesteld is en voorzien van de nodige loonzegels. 

4 x 50 ct 1 mei 1959 
4 x 50 ct 1 juni 1959 
2 x 1 gulden 1 augustus 1959 
2 x 1 gulden 1 september 1959 
2 x 1 gulden 1 oktober 1959 

Wie kan er van deze loonlijst een compleet ongebruikt 
exemplaar tonen. 

Betsaan er nog andere dan de nu twee bekende lijsten ? 

Red. 
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• 0 

a. Loon per werknemer per maand berekenfl:.  

minder dan f ••• ••• • ••• 

GOUVERNEMENT-WAN-NE .. 
e!gtziux>1.'30 D

3
NST'"VAIS 

Naam van de werkgeVer: 7/Pact.4ve-irs 

Woonplaats, straat en huisnummer: 

Zelfstandig bedrijf of beroep: 

Adres waar dit wordt uitgeoefend: 

Aanwijzingen bij . het 

efoot, 

De kolonunèn 1 t/m 5 aan de as,_Mkaxlt ly,iogkn 
• 1511 etj iigégéia17v.5rdrOf verstuldiga 

Uiterlijk op de laatste dagwan elke maand wordt" de kiOnb 
loonzegels, vanwege het Landlittgegeven, te -plakken in k if 

De- zegels wordeni met inkt, •sici-di'Mt' van datum en van één 

• Indien de verschuldigdg. lgonbelasiA'9 meerdan f 25,4 bc,  
door storting bij de Kashouder- vang Landskcas, binnen w 

•‘• 

...Het ontvangstbewijs wordt in kolom:5 opgeplakt. 
• 

, . 

TAI 

van f 250,— tot beneden 

van f 350,— tot beneden 

van 1 400,— tot beneden 

van j 500,— tot beneden 

van f 1000,— en meer 

b. Gratificaties, tantièmes e.d. 

Plaats voor loonzegels en 
betalingsbewljzen 

NIEUW 
GUINEA 

N1EU NIEUW 
GUINEA 5. GUWEA 
0'452 gLYW , 

—, 
giti234":173gP l'14#41.1t,M 

4%5   k4ufi 

129, 

NIEUW- 'NIEUW- 
:: GUINEA ï ijENEA 

ickft  
• 

ii....iimosafk•  ti • 

• . 
bu:sf..ist 

k neb xsbrziw 

Jo: t -•ftY 

£1.9b.5ntid:-••api. ngv 
, . 

n91 4115d 10i .(kg.V.‘ 

Jol —,00;7:.  t,slav 

153m ro —,000 nr,7 

NNG.772 

f 350,— ••• 

f 

f 

1000,— 

.• ••• 

••• •• ••• 

• • • 

••• 

—• 
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HET NEDERLANDSE POSTKANTOOR te BRISBANE 

door F.A. de Vries en P. Storm van Leeuwen 

Het is J.A.D. Krajenbrink geweest die geschreven heeft over het Nederlandse Postkantoor 
Brisbane.1-2  Wij gaan ervan uit dat zijn gepubliceerde gegevens juist zijn want, hoe 
voortreffelijk zijn artikelenreeksen ook zijn, een groot manco is natuurlijk het ontbreken van 
elke bronvermelding. Veel is mogelijk ook gebaseerd op oral history. 

Dit postkantoor werd geopend op 10 juli 1944 door de daar verblijvende Nederlands-Indische 
militaire autoriteiten in samenwerking met de vertegenwoordiger van de Nederlands-Indische 
regering (Departement van V. en W., zijnde Verkeer en openbare Werken, zo blijkt uit het 
hierbij afgebeelde strookje). Het postkantoor was gevestigd in een kantoorgebouw aan de 
Queen street nr. 334. Het postkantoor kreeg. de status van Anny Post Office oftewel 
veldpostkantoor, en stond onder supervisie van de commandant van het Detachement 
Brisbane. De opheffing vond plaats op 30 november 1946. 

Postverzending tussen Indië en Brisbane werd na de komst van Britse militairen en militairen 
uit het Britse Gemenebest begin september 1945 mogelijk dankzij militaire transporten. In 
Brisbane aangekomen werden de brieven door het Nederlandse postkantoor per geleidelijst 
doorgezonden aan het General Post Office te Brisbane. Het G.P.O. voorzag de brieven van 
Australische frankeerzegels en stempelde deze zegels af De portkosten werden door de 
General Post Office verrekend met het hoofdbestuur van de Nederlands-Indische P.T.T. 
Voor brieven van zowel Indië naar Brisbane als andersom gold portvrijdom. Voor verzending 
naar andere bestemmingen dan Brisbane moest de brief gefrankeerd worden tegen het 
Australische binnenlandse tarief, te weten 5'/2 penny's. Voor bestemmingen in Europa, zoals 
Nederland, moest op de brieven in Brisbane 1/6 shillings. aan postzegels worden geplakt 
(enkelvoudig tarief). 

Afgebeeld is een brief van de tweede gewichtsklasse, voorzien van twee zegels van 1/6 
shillings, afgestempeld met een machinaal stempel Brisbane / Queensland op 12 oktober 1945 
en per luchtpost verzonden naar Nederland. Op de voorzijde staat in rood het bekende stempel 
O.A.T. afgedrukt (Onwards Air Transmission). Zowel op de voorzijde als op de achterzijde is 
een etiket geplakt met in het Nederlands en Engels de gedrukte tekst DOOR BEMIDDELING 
VAN HET NEDERLANDSCHE POSTKANTOOR — BRISBANE / BY COURTESY OF 
TI-JE NETHERLANDS POST OFFICE — BRISBANE. 
Op de enveloppe is geen afzenderadres geschreven. Vermoedelijk bevond de schrijver zich in 
Indië (immers, Indië — Brisbane was portvrij), of de afzender zou in Brisbane moeten 
verblijven. 

Krajenbrink, Ir. J.A.D. "De Nederlandse (of Nederlands-Indische) postkantoren uit de na-oorlogse periode in 
het buitenland", De Postzak nr. 56 (september 1960), p.62-64 
2  Krajenbrink, Ir. J.A.D. "De postbehandeling van de Nederlandse correspondentie in het buitenland gedurende 
de eerste jaren na de oorlog 1940-1945", Nederlands Maandblad voor Philatelie 46 (1969), p.128-129, 184-185, 
252 
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DOOR BEMIDDELING VAN 
HET NEDERLANDSCHE POSTKANTOOR - BR ISBAN E. 

(DEPT. VAN V. & W.) 

BY COURTESY OF 
THE NETHERLANDS POST OFFICE BR ISBA N E. 

(DEPT. OF PUBLIC WORKS AND COMMUNICATIONS) 


