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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 160 
 
De schaatsen zijn opgeborgen, de lente staat voor de deur, dus is het hoog tijd voor het eerste 
nummer van dit jaar. 
De medewerkers aan dit nummer zijn de heren Van Aalzum, Bulterman, Van Deelen, 
Dijkstra, Erfmann, Heijboer, Kamper, Van Marrewijk, Severijn, Vosse en De Weijer. 
Kopij voor ZWP 161 graag inzenden voor 1 mei 2012. We zien uit naar uw artikelen, groot of 
klein. Vooral nieuwe auteurs worden uitgenodigd. 
Verzoek van de redactie: gelieve artikelen aan te leveren in niet-opgemaakte vorm en afbeel-
dingen als bijlage mee te zenden. Standaard dpi (of ppi) is 200 bij de meeste scanners 
(bijvoorbeeld bij de scanners van HP), maar wij kiezen voor 300 dpi, die geven een beter  
resultaat. Graag even overleg met de redactie indien u hiervan afwijkt. 
 
BIJEENKOMSTEN  2012 
 
Ons onderkomen in Ede: ‘De Brink’, Padberglaan 18, 6711 PD Ede, tel.: 0318 – 61 50 48. 
Als de treinen (op tijd) rijden, dan bent u 
binnen het uur van Amsterdam CS in Ede! 
Overige reistijden: vanaf Den Haag CS: 75 
minuten, vanaf Utrecht 25 minuten, vanaf  
Nijmegen 30 minuten. 
Bij aankomst op NS Station Ede-Wageningen 
het station aan de noordkant uitlopen. Klein 
stukje rechtdoor, vervolgens linksaf (Ariëns-
weg) en daarna meteen weer rechtsaf (Pad-
berglaan). Bij elkaar is het niet meer dan 200-
300 m lopen (2 minuten). De Brink ligt zeer 
dicht bij de molen. 
Automobilisten die vanaf de A12 komen 
(Utrecht-Arnhem) moeten de afslag Wage-
ningen/Ede nemen. Daar vrijwel iedereen 
tegenwoordig over een geavanceerd naviga-
tiesysteem beschikt, gaan wij ervan uit, dat 
eenieder in staat is het station zonder al te veel 
problemen te vinden. 
 
N.B. Gratis parkeren aan de noordkant van het 
station! In één der omliggende straten is ook 
mogelijk. 

 

 
Data bijeenkomsten 2012 
 
21 april (jaarvergadering), met een powerpointpresentatie van Leo Vosse ‘De filatelistische 
nalatenschap van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië  
16 juni, met een presentatie van Jan Arts 
15 september (en dus niet 16 september, zoals abusievelijk vermeld stond in ZWP 159!), met   
     een presentatie van Wim Tukker 
17 november (clubtentoonstelling). 
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Februari 2012   ZWP Mededelingenblad nr.160 – bladzijde 2 

De presentatie op 21 april 2012 van Leo Vosse heeft als titel “De filatelistische nalatenschap 
van de Japanse bezetting”. 
 
Het gebruikelijke programma van een bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
10.00 zaal open; ruilen, (ver)kopen, bijpraten, gegevens uitwisselen 
11.00 officieel gedeelte, afgesloten door een korte presentatie door een van de leden 
12.00 gelegenheid tot lunch met soep en een broodje kroket of kaas 
12.30  veiling 
13.30 gelegenheid tot informele voortzetting en/of werkoverleg van deelgroepen 
15.00 einde bijeenkomst 
 
In overleg met de beheerder van de Brink hebben wij onderstaande data voor 2013 al vast-
gelegd:  

23 februari – 20 april – 22 juni – 21 september – 23 november 
 
 

LEDENMUTATIES 
 
Overleden 
J.L. Havinga 
 
Opzeggingen 
J.A. Verstraaten 
J. Huisman 
 
Nieuwe leden 
A.A. Turkenburg, Haarlem 
Fred J. Nash, USA 
 
Belangrijke evenementen en PR 
De Internationale Postzegelbeurs ‘Filatelie aan de Rijn’, De Rijnhal, Olympia 1, 6832 EL 
Arnhem, gaat helaas niet door vanwege het faillissement dat kort geleden is uitgesproken 
over de Stichting Rijnhal. Een grote tegenslag voor organisatoren en verzamelaars. De 
activiteiten die voor deze beurs waren gepland, worden nu ondergebracht in Hollandfila (24-
25 augustus) in Barneveld. 
Nationale Postzegelbeurs Filafair 
23 en 24 maart 2012 
Maaspoort Sports & Events, Marathonloop 1, ‘s-Hertogenbosch 
 
De Brievenbeurs/Filamania 
6 en 7 april 2012 
De Mammoet, Catslaan 101, Gouda 
www.brievenbeurs.com; www.filamania.com 
 
Internationale Postzegel- en Muntenbeurs Filanumis 2012 
12 mei 2012 
Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten 
www.wbevenementen.eu 
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Hollandfila 
24 en 25 augustus 2012 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
Postex 2012 
19-21 oktober 2012 
Americahal, Laan van Erica 55, Apeldoorn. 
 
Eindejaarsbeurs 2012 
28 en 29 december 2012 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld. 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
 
BESTUUR 
 
 
Overlijden 
 
Via zijn familie ontvingen wij pas eind december het bericht dat medio 2011 ons lid de heer 
J.L. Havinga op 93-jarige leeftijd is overleden. 
 
Secretariaat 
 
Secretaris Han Dijkstra heeft te kennen gegeven dat hij na afloop van zijn bestuurstermijn in 
2013 zijn functie niet wil continueren. Een opvolger wordt derhalve gezocht. 
De reden van zijn beslissing is dat zijn werk als leraar Engels in het middelbaar onderwijs 
hem steeds meer tijd kost. Binnen ZWP wil Han zich concentreren op het redactiewerk ten 
behoeve van het mededelingenblad en het schrijven van artikelen. Ook blijft hij in beeld voor 
PR-activiteiten als standbemanning tijdens filatelistische evenementen. 
 
Bekroningen 
 
Toevallig viel ons oog op een verslag in Filatelie van november 2011 van de Multilaterale 
Tentoonstelling Rätia 2011, die van 15 tot en met 18 september in Chur (Zwitserland) werd 
gehouden. De deelnemers waren afkomstig uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Liech-
tenstein en Nederland. Tot onze verrassing lazen wij dat Sybrand Bakker maar liefst tweemaal 
het goud had veroverd met zijn inzendingen ‘Postal History of Internees and POWs held in 
Australia during WWII’ (88 punten) en ‘Victoria, wrappers for newspapers and other printed 
materials, issued and used in the period 1869-1912’ (87 punten).  
 
Willem Put, gerenommeerd VN-verzamelaar, won eveneens goud met zijn inzending ‘United 
Nations Emergency Force-I’ (87 punten).  
 
Beide heren gefeliciteerd met hun behaalde successen. 
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Clubtentoonstelling 19 november 2011 
 
‘Traditiegetrouw wordt op de laatste bijeenkomst de jaarlijkse clubtentoonstelling 
gehouden’…en ‘Een nadere traditie is de gezamenlijke lunch…’, aldus enkele citaten uit de 
convocatie, die we op 22 oktober door de secretaris kregen toegestuurd. Na afloop van de 
novemberbijeenkomst kunnen we stellen dat de clubtentoonstelling wederom ‘traditie-
getrouw’ het feestelijk hoogtepunt vormde van weer een afgerond jaar clubhistorie.  
De circa 30 aanwezigen, van wie enkelen slechts een deel van de bijeenkomst meemaakten, 
werden gastvrij ontvangen met koffie en gebak van uitnemende kwaliteit. En ook de 
gemeenschappelijke lunch, die de beheerder van ‘De Brink’ en zijn medewerkers ons 
voorschotelden was van een hoog gehalte. Maar minstens zo  belangrijk was de gemoedelijk- 
competitieve en vriendschappelijke sfeer, die deze slotbijeenkomst ‘traditiegetrouw’ 
uitstraalde. Want er stond natuurlijk wel wat op het spel! Wie zou er aan het einde van de dag 
de erepalm, of eigenlijk de afzichtelijke bokaal, waarin deze geplant zou kunnen worden, in 
triomf huiswaarts voeren?  
Liefst negen leden waagden zich op het strijdperk, onder wie twee ‘nieuwe gezichten’ op de 
tentoonstellingsvloer. In totaal werden 10 collecties, in omvang variërend van 1 tot liefst 11 
kaders aan de keurende blikken van ‘de jury’, zijnde alle aanwezige leden, blootgesteld.  Jan 
Arts, die voor  het eerst aan de ZWP-tentoonstelling deelnam, pakte meteen fors uit met 11 
kavels ‘Propagandastempels Ned.-Indië 1914-1942’. De ‘oude rot in het vak’ Paul Bulterman 
koos eveneens voor twee (zeer uiteenlopende) tentoonstellingsonderwerpen uit het 
voormalige Oost Indië:  ‘Post van militairen uit de periode van de Bali-, Lombok-, Borneo-, 
Flores- en Celebesexpedities vanaf 1848 en de Atjeh-oorlogen tot aan de Japanse bezetting in 
1942’ en ‘Port’: de emissies 1913 in Haarlemse druk en 1941 druk Kolff te Batavia, gebruikt 
t/m 1958’. Naast Nederlands-Indië was ‘traditiegetrouw’ ook Nederlands Nieuw-Guinea ruim 
vertegenwoordigd. Hoe kan het anders in een club, die door veel buitenstaanders toch nog 
vooral wordt gezien als de ‘Nieuw-Guinea’-club? Jelis Klip toonde zijn collectie ‘Plaatfouten 
Nederlands Nieuw-Guinea’,  Han Dijkstra gaf ons een inkijkje in zijn omvangrijke 
verzameling ‘Post verzonden naar Nederlands Nieuw-Guinea’, terwijl Nico de Weijer een 
indrukwekkende collectie ´Girostortingsbiljetten van Nederlands Nieuw-Guinea´ liet zien. 
Wim Tukker zorgde voor de ´Pacifische noot´ met een selectie uit de´Antwoordcoupons van 
Australië´.  
Jan Heijboer en Bert van Marrewijk waren, ook ´traditiegetrouw´, de buitenbeentjes. Jan  
toonde een imposante verzameling van Amerikaanse poststempels met plaatsnamen van 
Indiaanse oorsprong, getiteld ‘Tracks of their tears’. Bert had twee inzendingen: een overzicht 
van ´Vijf jaar zelfinktende tuimelstempels´ (van Nederland) en ‘Onze Onderzeese 
Gebiedsdelen’, de postgeschiedenis van de Wieringermeer en de  IJsselmeerpolders.  Al met 
al was het een zeer gevarieerd en boeiend filatelistisch menu. 
Na de veiling, die Leo Vosse er in recordtempo doorjaste, brak het uur van de waarheid aan. 
Terwijl de voltallige jury zich aan hapjes en drankjes tegoed deed, telde de stemcommissie de 
stemmen op de ingeleverde briefjes.  
Als nummer drie kwam Paul Bulterman uit de bus. De Indische propagandastempels van Jan 
Arts waren goed voor het zilver. Maar de Indianen van Jan Heijboer verzamelden de meeste 
punten en de bokaal met de grote oren (zie de hierna getoonde foto) mag een jaar lang zijn 
Leidse woonstede ontsieren. 
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 Een beduusde Jan Heijboer (rechts) neemt de monumentale ZWP-bokaal in ontvangst van voorzitter Nico de Weijer. 
 

Gouden Bondsspeld Bert van Marrewijk 
 
De viering van het 65-jarig jubileum van Po&PO op 10 december 2011 in ‘De Reehorst’ te 
Ede bleek voor enkele prominente leden van ZWP een gedenkwaardige dag te worden. Op 
voorspraak van Po&Po, ZWP en de Wageningse afdeling van de Filatelistenvereniging ‘De 
Globe’ was Bert van Marrewijk genomineerd voor de Gouden Bondsspeld, welke hem door 
waarnemend-voorzitter Paul Walraven van de KNBF werd opgespeld. De heer Walraven 
memoreerde de vele verdiensten van Bert voor de drie genoemde verenigingen en voor de 
filatelie in het algemeen, met name de vasthoudendheid en speurzin waarmee Bert de recente 
ontwikkelingen vastlegt op het gebied van zowel de Nederlandse filatelie als die van de 
(voormalige) Nederlandse Antillen als ook van Suriname. Ook in dit nummer van ZWP vindt 
de lezer weer een aantal bijdragen over deze onderwerpen van zijn hand. 
Daar Bert niet ruim in zijn colberts zit, is de kans dat wij deze speld na de dag van de 
uitreiking nog een keer te zien krijgen, uiterst klein, dus moeten we het met een foto doen. 
Ook werd op deze dag het eerste deel van de nu al monumentale studie ‘Posthistorie van het 
Rijksdeel Suriname 1650-1975’ van Willem Erfmann en Egbert Stuut gepresenteerd. Een 
bespreking van dit boek van de hand van Bert van Marrewijk vindt u verder in deze rubriek. 
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Februari 2012   ZWP Mededelingenblad nr.160 – bladzijde 6 

 
Waarnemend Bondsvoorzitter Paul Walraven spelt Bert van Marrewijk de Gouden Bondsspeld op.  
Met dank aan Frits van Beekum voor de foto. 
 
 
Presentatie boek  ‘Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650 - 1975’ 
Door: Bert van Marrewijk 
 
Jarenlang hebben ze ons in angstige spanning gehouden. Vele malen heb ik en velen met mij 
ons afgevraagd, of het er ooit nog wel van zou komen. Maar eindelijk, op 10 december, 
tijdens de viering van de 65e  verjaardag  van de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en 
Poststempelverzamelaars (Po&Po) in Ede, was het dan zover: de feestelijke presentatie van 
(het eerste deel van) de ‘Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650-1975’ van het 
tweemanschap Willem Erfmann en Egbert Stuut. 
In één woord: een meesterlijk boek! Hierbij zou ik het eigenlijk willen laten, elk woord wat ik 
er meer over schrijf kan alleen maar afbreuk doen aan de bewondering die ik voor de 
schrijvers van dit boekwerk voel. Maar omdat ik de lezer toch zal moeten overtuigen van de 
kwaliteiten van deze alomvattende studie, zal ik mijn oordeel nader toelichten. 
Wie de inhoudsopgave voorin het boek doorneemt, komt tot de conclusie dat de opstellers er 
zich in dit boek van 435 bladzijden in A4 formaat en het eerlang nog te verschijnen deel  2 
van nog eens ruim 300 bladzijden, niet met een jantje-van-leiden vanaf hebben gemaakt.  
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Werkelijk alles hebben zij uit de kast gehaald om de vele facetten van de Surinaamse 
postgeschiedenis aan de orde te laten komen. En dat op een manier die veel bewondering en 
nog meer respect afdwingt. Geen dorre beschrijvingen, opsommingen en tabellen, maar een 
fris en toegankelijk geschreven en immens rijk verlucht en gedocumenteerd ‘chef d’oeuvre’. 
Ik herinnerde mij bij lezing de woorden van mijn leraar Nederlands in het eerste jaar aan het 
Delftse St. Stanislascollege bij het behandelen van een vooroorlogs poëet: ‘Wie zoiets heeft 
geschreven, kan rustig sterven’. Deze woorden lijken mij ook van toepassing op de samen-
stellers van dit boek, al haast ik mij er aan toe te voegen, dat ik de schrijvers nog vele jaren in 
goede gezondheid toewens, waarin ze de filatelistische vruchten van hun levenswerk kunnen 
plukken. En natuurlijk… deel twee moet ook nog wel even afgemaakt worden! 
 
Het voorliggende deel 1 behandelt in zeventien hoofdstukken zeer uiteenlopende aspecten van 
de Surinaamse posthistorie. Na de voorfilatelie komen achtereenvolgens de postdienst en 
stempels van de klassieke periode 1873-1910 aan bod, gevolgd door hoofdstukken over de 
perioden 1911-1945 en 1946-1975. Na deze ruim 180 bladzijden beslaande historische 
overzichten, komen een aantal meer naar thema georganiseerde onderwerpen aan bod: de 
haltestempels van de koloniale spoorweg, de postcensuur -alleen al goed voor ruim 60 
bladzijden!-, de luchtpost, eerstedag-, reclame- en gelegenheidsstempels, maar ook na-
ontwaarding van binnengekomen post, de koloniale postspaarbank, de talrijke administratieve 
stempels, frankeermachinestempels, Port Betaald-stempels en Frankering bij abonnement. 
Veel hoofdstukken zijn onderverdeeld in een groot aantal deelonderwerpen, die tezamen een 
caleidoscopisch beeld geven van de onvoorstelbaar veelzijdige en rijke postgeschiedenis van 
ons voormalig overzees gebiedsdeel. En in elk onderdeel struikel je haast over de fraaie 
illustraties van bijzondere en zeldzame documenten, stempels en poststukken , niet alleen uit 
de eofilatelistische en klassieke perioden, maar ook, misschien wel ‘vooral ook’ uit de 30 
naoorlogse jaren. Alleen al het bijeengaren, documenteren en duiden van al dat materiaal 
moet bijna een mensenleven hebben gevergd.  En mocht u de illusie hebben dat we daarmee 
alle onderwerpen wel hebben gehad, dan kan ik u melden, dat nog 15 andere hoofdstukken en 
een keur aan bijlagen  voor het tweede deel van deze studie klaarliggen. 
 
Het boek is pure reclame voor de filatelie. Ik kan me althans niet voorstellen, dat iemand die 
zich op enigerlei wijze bij Suriname betrokken voelt, dit boekwerk ongelezen terzijde zou 
kunnen leggen. Zelfs voor filatelistisch oningewijden is het doornemen van het boek een ware 
ontdekkingsreis, een extatische belevenis en een feest van herkenning. Ik heb er avondenlang 
ademloos doorheen gebladerd, stukken gelezen en herlezen, mij verlustigd aan de fraaie 
afbeeldingen en mij gelaafd aan de stroom van nuttige gegevens en wetenswaardigheden die 
in dit boek zijn samengebracht. En dit alles voor de prijs van één avondje happen in een 
éénsterrenrestaurant, € 70, voor Po&Po-leden nog voor veel minder.  
U zult mij tegenwerpen, dat dit geen boekrecensie is, maar een pure lofzang. Inderdaad, het 
gemiezemuis over een vergeten detail, een verschoven komma, en zelfs een verkeerde 
stempelbenaming (ja, ja!)  zou afbreuk doen aan de weergaloze prestatie, die de auteurs, 
Willem Erfmann en Egbert Stuut, met het samenstellen van dit boekwerk hebben geleverd. De 
Nederlandse filatelie en haar beoefenaren kunnen niet anders dan een heel diepe buiging 
maken voor zoveel inzet met zo een prachtig resultaat. Willem en Egbert, petje af!   
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 Links: Willem Erfmann, rechts: Egbert Stuut. Met dank aan Ernst Flentge voor de foto. 

 
 
 
Nieuwe publicatie Dai Nippon: Postwaarden gedrukt door de Koninklijke Drukkerijen 
N.V. Kolff &Co. te Batavia door Giel J. Bessels 
 
Door enige vertraging bij de uiteindelijke totstandkoming van dit nummer kunnen wij op de 
valreep kort aandacht besteden aan de verschijning van een prachtige nieuwe publicatie van 
zustervereniging Dai Nippon. Het boek, getiteld ‘Postwaarden gedrukt door de Koninklijke 
Drukkerijen N.V. Kolff te Batavia’ is van de hand van Giel Bessels, die eveneens lid is van 
ZWP. In het zojuist verschenen nummer van ‘Filatelie’ (maart 2012), vindt u op blz. 200-201 
een uitgebreide recensie van de hand van onze oud-voorzitter Peter Storm van Leeuwen, 
waarnaar wij graag verwijzen. Het boek is een aanrader voor elke serieuze verzamelaar van 
Nederlands-Indië. Meer informatie kunt u vinden op de website www.dainippon.nl. 
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Ook werd een studie van Kees de Baar gepresenteerd, genaamd: 
“De brievenposterij in het Markizaat van Bergen op Zoom”. Het is nummer 27 in de reeks 
van posthistorische publicaties van Po&Po.  
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DE ZWP-WEBSITE BESTAAT 5 JAAR: 2007-2012 
Maarten Severijn 
 
 
Het is precies vijf jaar geleden dat het eerste raamwerk voor de ZWP website werd opgezet. 
Dit door toedoen van het aanvragen van domeinnamen voor www.studiegroep-zwp.nl en 
www.zwp-lbstudie.nl. De bestandmap ‘Contracts’ geeft als oudste datum 13.3.2007 aan.  
Andere bestandsmappen die aangeven dat er voor het eerst echt werk van werd gemaakt, zijn 
van 17.3.2007. De eerste gegevens die er daadwerkelijk door ons op werden geplaatst, dateren 
van 23.3.2007.  De aanvraag werd gedaan bij provider http://mijndomein.nl, en degene die zo 
vermetel was om dat namens ZWP te doen werd daarmee automatisch aspirant-webmaster. 
De kosten bedroegen in 2007 ongeveer evenveel als bij de laatste nota van april 2011, 
namelijk € 58,-, terwijl de capaciteit en snelheid sindsdien behoorlijk zijn opgevoerd.  
De prikkel om tot deze stap over te gaan kwam tot stand door een spontaan contact met Hans 
Kruse, die zoiets al had gepresteerd door de website http://www.puntstempels.nl op te zetten. 
Toen ik bij hem thuis op bezoek kwam, werd hij mijn leermeester door de werking van het 
programma Microsoft FrontPage (onderdeel van Office 2003) uit te leggen en ter beschikking 
te stellen. 
Inmiddels heeft ZWP twee websites met daarop een groeiend aantal subdomeinen. Enkele 
daarvan staan onder supervisie van een assistent-webmaster, ons lid Dr. Heiner Ollmann uit 
Wentorf bij Hamburg, Duitsland.  
 
De website http://www.studiegroep-zwp.nl geeft toegang tot : 
ms  Maarten Severijn ho = Dr. Heiner Ollmann 
 

...............we
bsite 

www.studiegroep-zwp.nl 

Alias: Subdomein : Webmaster: 
/bsl-rmp Bestelhuizen / Rumah Pos tot 1973 ms 
/bsl-rmp2 Bestelhuizen / Rumah Pos vanaf 1972 ho 
/gr Grootrondstempels ms 
/halten Spoorweghaltestempels ms 
/kb Kortebalkstempels ms 
/kbu Kortebalk-met-uurstempels ms 
/kr Halfrond-, rond- en kleinrondstempels ms 
/lijsten Alle werklijstdocumenten ms 
/nlgezag NL Gezag De Munt Utrecht 1947, 1948, 1949 ms 
/ptt-rep PTT Rep. Indonesia-stempels Sumatra ms 
/schepen Scheepsstempels KPM e.a. ho 
/kbu Kortebalk-met-uurstempels ms 
/stempellijn Afbeeldingen en stempellijn kantoren ms 
/suriname Nog invulling aan te geven ... 
/vals Valse afstempelingen op NVPH nr. ms 
/vk Vierkantstempels ms 
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En de website http://www.zwp-lbstudie.nl geeft toegang tot : 
 
Website: http://www.zwp-lbstudie.nl 
 Langebalkstempels 1916-1942 ms 
   
Alias: Subdomein : Webmaster: 
/ind1 Indonesia 1942-1972  oude spelling ms & ho 
/ind2 Indonesia 1972-2012  nieuwe spelling ho 
/ind3 Nomor Kantor op postwissels [NOKT] ho 
 [Djakarta 1, Surabaja 2, enz]  
 

 
 
www.studiegroep-zwp.nl → springplank naar de subdomeinen 
 
Klikt men met de muis geheel onderaan op ‘Links’, dan opent zich het onderstaande venster: 
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Moeiteloos komt men dan in een van de vele subdomeinen terecht. Nieuw en bij velen van u 
waarschijnlijk nog onbekend zijn:  
 
Domein SCHEPEN            tbv. Afstempelingen van de KPM schepen e.a. 
Domein VALS                    tbv. Herkennen van valse afstempelingen op Ned.Ind. zegels 
Domein RUMAH POS 2   tbv. Rumah Pos-stempels met nieuwe spelling van na 1972 
Domein ROND en KLEINROND Rondstempels van Ned. Indië van vóór 1893 
 
Ook staan er links naar websites van andere instellingen. Zoals bijvoorbeeld www.kit.nl van 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Kijkt u daar eens bij de rubriek ‘Informatiediensten’ 
en klik op ‘Doorzoek onze bijzondere historische kaartencollectie’. Gelooft u mij, er gaat dan 
spoedig een wereld voor u open. Kaarten van honderd jaar of ouder van elke windstreek uit 
Nederlands-Indië komen via http://www.kit.nl/28681 bij u thuis op het scherm en zijn naar 
believen uit te vergroten. Er is een zoekmogelijkheid op locatie en op catalogus. De 
zoekmogelijkheid op locatie vraagt om een trefwoord en een voormalige kolonie (Indonesia, 
Netherlands Antilles, Suriname). U kunt bestellen en afrekenen, waarna een download van de 
door u geselecteerde kaart uw deel is. Maar in het begin zal het bekijken u al meer dan genoeg 
plezier bezorgen. 
Wij nodigen u uit om bij gelegenheid eens te gaan kijken naar één van de ZWP subdomeinen 
en/of andere genoemde instellingen. Lever zo mogelijk een bijdrage door het opsturen van 
scans en op- of aanmerkingen aan: webmaster.zwp@ziggo.nl 
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VERBINDING MET SINGAPORE 
LUCHTPOST VAN VOOROORLOGS NEDERLANDS-INDIE 
Wim van Aalzum 
 
De in 1928 opgerichte KNILM was begin 1930 qua ontwikkeling van een luchtnet niet verder 
gekomen dan de instelling van binnenlandse lijnen op Java en Sumatra, te weten de in 1928 
geopende diensten Batavia-Bandoeng en Batavia-Semarang en in 1929 Batavia-Palembang en 
de vanuit Semarang doorgetrokken verbinding met Soerabaja. Celebes en Borneo moesten tot 
midden dertiger jaren wachten, maar de eerste luchtverbinding met het buitenland kwam al 
spoedig tot stand met de opening van de lijn Batavia-Palembang-Singapore. In Singapore was 
het R.A.F.-vliegveld Seletar sinds kort voorzien van een landingsbaan voor landvliegtuigen. 
Voor de veiligheid van de vliegtuigen was het noodzakelijk dat op de route voldoende 
landingsmogelijkheden waren voor noodgevallen, vooral motorstoringen. De Singapore-lijn 
kon niet van start gaan voordat het vliegveld van Singkep, de laatste gelegenheid voor het 
bereiken van Singapore, gereed was. De andere uitwijkmogelijkheden waren Telok Betong, 
Marta Poera en Muntok. 

Na twee proefvluchten in februari 1930 werd begin maart de 
wekelijkse dienst geopend. The Straits Times van 7 februari 
kondigde de KNILM-proefvlucht van 10 februari aan als 
"important event in the history of Singapore" (zie krantenartikel 
hiernaast). De verbinding met Singapore was niet alleen voor 
Indië maar ook voor Singapore een eerste stap in de aansluiting 
op het zich snel ontwikkelende internationale luchtnet. In 
Singapore/Malaya werd onmiddellijk gebruik gemaakt van de 
gelegenheid tot postverzending en de hoeveelheden post naar 
Indië waren groter dan die uit Indië. Desondanks zijn vanuit 
Singapore met de eerste vluchten vervoerde brieven schaars en 
zij behoren tot de zeldzaamheden van de Indische luchtpost. 
Op zaterdag 8 februari berichtte The Straits Times over de 
mogelijkheid tot verzending van post op 11 februari naar Palembang 
en Java met de mededeling, dat boven het gewone port ad 12 cents per 
first ounce een luchtrecht verschuldigd was van 10 cents per ½ oz. (zie 
hieronder).  
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Dit luchtrecht gold ook voor de tweede vlucht van 26 februari, maar bij de opening van de 
regelmatige dienst, vanuit Singapore op 5 maart, werd dit 12 cents. Afb. 1a en 1b (uit mijn 
documentatie) is een brief van Singapore naar Palembang verzonden met de tweede 
proefvlucht met het 10 cents-tarief. Afb. 2a en 2b (uit mijn verzameling) toont een brief van 
Singapore naar Bandoeng van de 5e vlucht in de regelmatige dienst, met 12 cents-frankering.  

 
Afb. 1a.   Luchtpostbrief Singapore (25 FE 1930) - Palembang (26.2.30.12-1N)   

• tweede  proefvlucht, op 26 februari; frankering 37c, bestaande uit 12c port, 15c aantekenrecht en 10c luchtrecht 
 

 
Afb. 1b.   Achterzijde van de aangetekende  brief 
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Afb. 2a.   Luchtpostbrief Singapore (1 AP 1930)-Bandoeng (2.4.30.8-9N)  

• 5e vlucht, op 2 april, regelmatige dienst   
• frankering 24c: 12c port en 12c luchtrecht  
• aankomst Batavia 2/4. 13.50; Batavia-Bandoeng middagtrein, vertrek 15.19, aankomst 19.40 

 

 
Afb. 2b.  Achterzijde brief Singapore - Bandoeng 
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Het 10 cents-tarief was ook nieuw voor Edward Proud, auteur van ‘Intercontinental Airways’, 
en zal in de nieuwe edities worden opgenomen"with due acknowledgement". 
 
Tot slot, in De Indische Courant van 13 februari 1930 komt een curieus stukje voor over de 
postorganisatie bij de eerste proefvlucht. Brieven en andere stukken die met het toestel waren 
meegezonden, bestemd voor Deli, werden keurig uit Singapore terugontvangen met hetzelfde 
vliegtuig!  
 

 
 
 
 
 
Twee krantenartikelen die handelen over de postverbinding tussen Java en Singapore. 
 

 
 

 

 

Maandag 24 februari 1930 Zaterdag 1 maart 1930 
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BRIEVEN VERTELLEN  
LUCHTPOST VAN VOOROORLOGS NEDERLANDS-INDIE 
Wim van Aalzum 
 
 
De extra dienst Batavia-Semarang-Soerabaja die de KNILM in okober 1933 invoerde, is 
beschreven in ZWP nr. 156 van februari 2010. De KLM-winterdienst van 1933-34 op de 
Indië-lijn hield in dat de vliegtuigen op zaterdag in Batavia aankwamen, na vertrek van het 
KNILM-lijntoestel, zodat er geen mogelijkheid was van aansluiting. Daar de KNILM niet op 
zondag vloog, zou doorzending tot maandag moeten wachten, waardoor de tijd voor Midden- 
en Oost-Java voor het omgaand beantwoorden van ontvangen post krap werd. De extra dienst 
werd op zaterdag gevlogen, wanneer het KLM-toestel niet later dan 12.00 uur binnen kwam, 
en anders op zondag. In ZWP 156 is een brief naar Semarang afgebeeld die op zaterdag is 
vervoerd, maar nu kan hier een brief, eveneens naar Semarang, getoond worden die op zondag 
heeft gevlogen (Afb. 1a en 1b). 

 
Afb.1a.  Vlucht op zondag naar Semarang 
 
De op 9 november 1933 uit Amsterdam vertrokken Fokker F18 Pelikaan kwam op zaterdag 
18 november in Batavia aan, maar door de late aankomst (Java-Bode 18/11) vloog de KNILM 
op zondag naar Semarang-Soerabaja. Vertrokken werd om 6.00 en de uuraanduiding ‘-9’ in 
het Semarang-stempel van 19/11 spoort met de vluchtduur van ca. 2½ uur. De brief is 
overigens naar Batavia teruggezonden, aankomst 20/11. Een aardig nevenaspect is het 
stempel ‘Deelt den afzender van dit stuk Uw juiste adres mede’ (Bulterman, 1981, blz. 240). 
Beide uitvoeringen van de extra dienst zijn nu op brief bekend. 
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Afb. 1b.  Achterzijde van de vlucht op zondag naar Semarang 

 
 

In het jubileumnummer van ‘De Aerophilatelist’ staat een artikel van H. Dekker ‘De 
KNILM’, waarin een groot deel van de tekst uit dit ZWP-artikel praktisch letterlijk is 
overgenomen. Ook is een groot deel overgenomen uit het artikel ‘KLM postvervoer binnen 
vooroorlogs Indië’ uit ZWP 152 van september 2008. Dit alles is gebeurd zonder dat in zijn 
stuk te vermelden en zonder toestemming te vragen. Een ernstig geval van plagiaat. 
 
Een tweede dienst waarvan het vertrek, althans van de retourvlucht, niet vast stond, was de in 
september 1930 geopende lijn Batavia-Palembang-PakanBaroe-Medan. De heenvlucht ver-
trok op zaterdag, aansluiting gevende te Medan op de op zondag van de havenplaats Belawan 
afvarende mailboot, die op de woensdag daarvoor van TandjongPriok naar Holland was 
vertrokken. De terugvlucht vertrok de dag na aankomst van de mailboot. Met die 
retourvluchten werd ook binnenlandse post verzonden, maar die post is niet makkelijk te 
vinden. Palembang had in die periode nog twee KNILM-verbindingen met Java, Batavia-
Palembang-Singapore met retour op woensdag, vertrek Palembang 11.00.  
 
De afgebeelde brief Palembang-Bandoeng (Afb. 2a en 2b) heeft een vertrekstempel van 
woensdag 14 januari 1931 4-5N, dus na het vertrek van de Singapore-dienst, en een 
aankomststempel Bandoeng 16/1. 
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.  
Afb. 2a.  Palembang-Bandoeng, vertrekstempel woensdag 14 januari 1931 4-5N 
 

 
Afb. 2b.  Achterzijde van brief Palembang-Bandoeng 
 

Het stuk zal op 15/1 gevlogen hebben en dat betekent aankomst in Belawan van de mailboot 
op 14/1. Dit komt goed overeen met de vaardata van het s.s. ‘Sitoebondo’ van de Rotterdamse 
Lloyd, aankomst Sabang 13 januari (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië). 

***** 
Noot redactie. Het hierboven genoemde geval van plagiaat is inderdaad vervelend voor alle 
betrokkenen. In een directe mail aan de heer Van Aalzum biedt de auteur zijn oprechte 
verontschuldigingen aan. Een hierop volgende rectificatie in de ‘Aerophilatelist’ is helaas 
nogal schimmig. De KNBF, die met betrekking tot dit voorval door de heer Van Aalzum is 
benaderd, heeft nu een dringend beroep op het bestuur van de Vliegende Hollander gedaan 
om tot een bevredigende oplossing te komen voor beide partijen. 
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EEN BIJZONDER RODE KRUIS LABEL UIT 1875 
Paul Bulterman 
 
Het Nederlands-Indisch Rode Kruis (NIRK) werd in 1870 opgericht als afdeling van het drie 
jaar eerder tot stand gekomen Nederlandsche Rode Kruis. Deze organisaties ontstonden over 
de gehele wereld in navolging van het in 1863 opgerichte Internationale Rode Kruis te 
Genève. Het functioneren van de Rode Kruis-organisaties vanaf begin tot einde 19e eeuw was 
heel anders dan in de 20e eeuw. Er waren toen andere standpunten, ofwel er heerste een 
andere moraal; vermoedelijk gold dat ook voor andere landen. Het Rode Kruis was toen min 
of meer een welzijnszorgorganisatie; men zorgde tijdens de campagnes voor de KNIL- 
soldaten, men gaf o.a. sigaren en ook wijn; dat betrof dan gezonde soldaten. Opmerkelijk was 
wel, dat inheemse en Indo KNIL-soldaten duidelijk minder werden bedeeld. Als het bij- 
voorbeeld om rookwaren ging, kregen alleen de Europese soldaten tabak, sigaren of pijpen; de 
overige militairen kregen losse tabak. De legerleiding was bijzonder ingenomen met de hulp 
van het Rode Kruis (tekst uit: ‘Nederlands-Indië in oorlog’ van  schrijver dezes). 

 
Over het zeldzame Rode Kruis-label: ‘Gefrankeerd en verzonden door het  +  in N.I.’ 
Vooraf: De postzegel van 20ct heb ik er zelf op geplakt. Uit de envelop is precies het formaat 
van één postzegel uitgeknipt; er is daarvoor ook een klein deel van het Rode Kruis-label 
weggeknipt. Het tarief voor gefrankeerde ZEEPOST was vanaf 1871 20 cent, zodat een 
andere manier van frankering hier niet mogelijk was. Het dagtekeningstempel van Batavia 21-
5-1875 kan niet op de frankeerzegel zijn geplaatst, daarvoor is het stempel te groot. Een 
kleine mogelijkheid bestaat dat een puntstempel nr.4 voor 100% op het zegel was geplaatst, 
alhoewel een doordruk van één of meer punten in het onderliggende papier ontbreekt. Het 
gaat hier echter om het mogelijk enige overgebleven Rode Kruis-label dat zeer waarschijnlijk 
speciaal voor militairen beschikbaar was gesteld. Tot voor kort was mij als oudst bekende 
brief die de aanwezigheid van het Rode Kruis in Indië aantoont, slechts één brief bekend, met 
een Rode Kruis stempel uit 1898. Zowel voor het Rode Kruis als militair een historisch 
document. Conclusie: ook een brief met een uitgeknipte zegel kan waardevol zijn. 
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Stempel Moeara-Laboeh in 1933 
Nico de Weijer 
 
Pas als je thuiskomt van een beurs ga je de gekochte poststukken echt goed bekijken. Dat 
gebeurde mij ook bij de brief die hieronder is afgebeeld. In eerste instantie was er teleur-
stelling, omdat ik het poststuk had gekocht voor de afdruk van het stempel Moeara-Lahoeh 
(Sumatra) en je vervolgens denkt dat wellicht een kind met een stempeltje een cijfer in de 
datumbalk heeft gezet. Inderdaad is met een stempeltje het afgedrukte jaartal 1943 veranderd 
in 1933. Uiteraard is 1943 onmogelijk, want in die tijd was Nederlands-Indië door Japan 
bezet. De kantoorchef zal de stempelfout hebben ontdekt en door middel van het afdrukken 
van de ‘3’ met punt de foutieve datum hebben willen corrigeren. De gebruikte ‘3’ is van een 
ander type dan de ‘3’ van het stempel. Deze heeft een rechte bovenkant. Mijn vraag is: zijn er 
nog meer datumcorrecties van dit stempel bekend? 

 
Dat het stempel op die manier moest worden gecorrigeerd, wordt ook ondersteund door het 
aankomststempel van Soerabaja,  alwaar de brief op 26 februari 1933 is aangekomen. 
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NOODSTEMPEL VAN DJEMBER EN S-STEMPELS VAN TJILATJAP: 
REACTIES 
Bert van Marrewijk 

 
Zowel mijn korte ‘voorzetje’ -om eens een term te gebruiken, die eigenlijk aan Han Dijkstra 
is voorbehouden-  over de kleur van het noodstempel van Djember als mijn opmerking over 
de mogelijke relatie tussen de S-stempels van Tjilatjap en de strafgevangenis/het krijgs-
gevangenenkamp Noesakambangan in ZWP 159 (1, 2) hebben reacties opgeleverd.   
Giel Bessels stuurde mij scans van vijf postzegels, waarop het noodstempel  van Djember  
(gedeeltelijk) voorkomt. In alle gevallen was de kleur blauw, net als op het door mij getoonde 
stuk. Paul Bulterman liet weten zijn verzameling te zullen onderzoeken op de ‘violette’ 
stempelvariant, maar daarna is het stil gebleven. Ik neem aan dat hij (nog) geen violette 
afdruk heeft gevonden, anders had de triomftrompet ongetwijfeld geschald. Voorlopig houden 
we het er dus maar op, dat Paul zich in de kleur van dit stempel vergist heeft. 
Op de vraag of een of meer van de S-stempels van Tjilatjap wellicht in gebruik is/zijn geweest 
in of ten behoeve van de strafinrichting Noesakambangan, die zowel in de Japanse bezet-
tingstijd als in de Interimperiode mogelijk door verschillende partijen als interneringskamp is 
gebruikt, kwamen wat meer reacties.  Door Maarten Severijn werd ik op de hoogte gebracht 
van een mailwisseling tussen hem en de heer Rudolph van Zeijl, die de hand had weten te 
leggen op enkele briefkaarten met de stempels Tjilatjap-S1 en -S3 uit de Japanse Bezet-
tingperiode. Uit de inhoud van deze kaarten, waarvan ik er een in Afb. 1a (adreszijde) en 1b 
(achterzijde) laat zien, blijkt geen enkele relatie met de strafinrichting. Het gaat om een 
zakelijke transactie van 300 kilo tabak.  
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Afb. 1a en 1b. Tjilatjap S 1 
 
In een later bericht meldde de heer Van Zeijl, dat hij nog enkele kaarten uit dezelfde 
correspondentie is tegengekomen, wederom met de stempels  Tjilatjap-S1 en -S3.  Beide zijn 
afkomstig van de Vennootschap (Khaisha) Khoen Tik Saboen Pabriek (=zeepfabriek) in 
Tjilatjap aan Tjeng Gwan An in Pasoeroean. De kaart met het S1-stempel is van 21 augustus 
2602 (=1942) en handelt over het ontbreken van 102 kg soja op een (verwachte) zending van 
11.907 kg. De tweede kaart met het stempel S3 van 28 augustus 2602 informeert naar “de 
nieuwe prijsstelling voor te leveren soja, die naar verwachting nu gegeven moet kunnen 
worden.” Tot dat moment bleef nog de mogelijkheid bestaan dat niet alle, maar wel het 
stempel S5 (en eventueel stempels met andere S-nummers) wel iets met de strafinstelling te 
maken gehad hebben. Giel Bessels echter stuurde een scan van een binnenlands gelopen 
briefkaart van de Borneo Sumatra Handelmaatschappij uit de R.I.S.-periode met stempel 
Tjilatjap-S5 (Afb. 2). 

 
Afb. 2. Tjilatjap S 5 
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De relatie tussen strafinrichting en S-stempels leek verder dan ooit. 
Medio februari mailde Leo Vosse mij een scan van een tweede briefkaart uit het krijgs-
gevangenenkamp Noesakambangan van na de tweede politionele actie (Afb. 3). 
 

 

 
Afb. 3 Tjilatjap S 1 met stempel van het krijgsgevangenenkamp (vertaling op de volgende bladzijde) 
 

NI 496 



Februari 2012   ZWP Mededelingenblad nr.160 – bladzijde 25 

 
 
 
 
De vertaling is: 
 
 
Nk., 19-11-'49. 
 
Tarto, 
 
Briefkaart ontvangen. Dank je wel. Kamp nieuws: O.B. Sjaaf en een aantal andere soldaten 
(194 personen) verlieten ons kamp op 10/11-'49. Bestemming: Jakarta. Het is mogelijk dat 
hij van daar uit verder gaat naar Jogja. 
Kapt. Harlan, Maj. Rasjadi wonen nog bij mij. The last convoy? Hopelijk! 
Geef mijn beste wensen aan Wies en partner. Hopelijk dat ik later op hun bruiloft kan komen. 
Tot zo ver maar. Groeten! Till we meet again within the shortest time". 
Met beste groeten. 
 
 
 
Dit stuk is op 21.11.49 verzonden naar Pekalongan. Vervolgens is het op 25.11.49 
doorgestuurd naar Semarang.  Het stuk heeft een ander kampstempel dan het mijne, met in de 
randen de tekst ‘Krijgsgevangen/kamp Noesakambangan’ en in het  ovaal ‘Commandant’. 
Bovendien is zijn stuk afgestempeld met het stempel Tjilatjap-S1. Kort daarop meldde 
Rudolph van Zeijl, dat hij op eBay een kaart had gevonden met precies dezelfde gegevens als 
de door Leo Vosse gemelde. Omdat het stuk inmiddels van eBay was verwijderd, kon ik zijn 
stuk niet meer vergelijken met dat van Leo Vosse. Maar ik neem aan, dat het om hetzelfde 
stuk gaat. Tenslotte meldde Paul Bulterman nog, dat in zijn boek ‘Nederlands-Indië in oorlog 
(3) een afbeelding van een kaart uit dit kamp is opgenomen. Dit stuk (op blz. 183) heeft 
dagtekening 14.10.49 en stempel Tjilatjap-S1. 
Leo Vosse meent ook nog andere indicaties gevonden te hebben, die wijzen in de richting van 
een relatie tussen de S-stempels van Tjilatjap en het krijgsgevangenenkamp. Hij is een 
intensief onderzoek gestart en zal zijn bevindingen zo spoedig mogelijk op papier zetten. 
Hoewel ik, gezien alle andere signalen,  mijn twijfels heb over het realiteitsgehalte van zijn 
vermoedens, wacht ik zijn bevindingen af, voor ik een definitief standpunt inneem.  
 
Geciteerde bronnen: 
(1) Bert van Marrewijk, 2011. Een blauw noodstempel van Djember. ZWP nr. 159: 12-13. 
(2) Bert van Marrewijk, 2011. De ‘S-stempels’ van Tjilatjap. ZWP nr. 159: 14-15. 
(3) P.R. Bulterman, 2009. Nederlands-Indië in oorlog. P. 183. 
E-mailcorrespondentie met Maarten Severijn, Rudolph van Zeijl en Leo Vosse.  
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BANJOEMAS 
Maarten Severijn 
 
 
BANJOEMAS. Residentie Banjoemas, bij de Serajoe rivier, 10 km O. van halte S.D.S. 
Patikradja.  1) 
 
Begin van dit jaar liet Rob Ackerstaff ons een afdruk van Banjoemas uit zijn verzameling zien 
van het langebalkstempel type 1. De letters van de naam van het type zijn hoog en smal  
(Afb 1). 
 

  
Afb. 1 Afb. 2 
 
 
Twee redenen maken deze vondst opmerkelijk. Ten eerste de vroege gebruiksdatum van 
30.12.1916 en ten tweede het feit dat dit stempel om onbekende reden maar heel kort in 
gebruik moet zijn geweest. Tot dan toe dachten wij dat het buitenmodel type 1ax met 
afwijkende kruizen, dat al vanaf 5.1917 aangetroffen wordt, het allereerste langebalkstempel 
van Banjoemas was (Afb. 2).  
 
Deze 1ax stond om die reden lange tijd te boek als type 1a en komt overduidelijk niet bij de 
Munt uit Utrecht vandaan. De vreemde kruizen en de afwijkende M met slechts 2 poten in 
plaats van 3, zoals in Utrecht te doen gebruikelijk, wijzen daarop. Nu het echte wel uit Utrecht 
afkomstige type 1a aangetroffen is, moest de vreemde eend in de bijt van ons de aanduiding 
type 1ax krijgen. Het tweede uit Utrecht afkomstige smallebalk type is 1b en daarvan zijn de 
letters breed en vierkantig (Afb. 3). 
 

 
 

Afb. 3. 
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Na deze verrassende aanpassing van de gegevens van Banjoemas werd in één moeite alles 
ervan onder het vergrootglas gelegd. Met een aanwezig halfrondstempel kon dat al vanaf het 
aanvangstijdstip. Bij de kleinrondstempels blijken er minimaal twee subtypen te zijn geweest. 
De eerste variant heeft iets grotere letters, het jaartal staat wat lager en is in 1885 aardig 
versleten (Afb. 4). De tweede variant heeft kleinere smallere letters, het jaartal staat hoger en 
is in 1892 nog in goede staat (Afb. 5).  
 

  
Afb. 4 Afb. 5 
 
 
Bij de vierkantstempels noemde Geuzendam destijds twee typen (Afb. 6-8). Zijn type I van 
1893-1905 blijkt echter uit drie subtypen te bestaan: vkI-a, vkI-b, vkI-c en zijn typering van 
ronde O gaat alleen maar enigszins op voor de laatste vkI-c waarvan de O bol-ovaal is. De 
middelste vkI-b valt te herkennen aan een kenmerkende smalle en puntige M.  
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Afb. 6 Afb. 7 Afb. 8 
 
 
Geuzendam type II van 1907-1911 met ruimte tussen A en S bestaat uit twee typen (Afb. 9 en 
10). Zij zijn van elkaar te onderscheiden door de J die voor vk II-a aan de onderkant smal en 
voor vk II-b breed is. Alle afdrukken van 1893 tot 1911 op een rij gelegd brengen de 
overgangen duidelijk aan het licht. Het type vk II-b zien we op 23.7.1910 voor het eerst. Het 
markeert het moment waarop Banjoemas ineens twee stempels tegelijkertijd in gebruik heeft.  
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Afb.  9 Afb.  10 
 
Dat dit niet op zichzelf staat, blijkt uit het feit dat er, wanneer deze twee vierkantstempels 
eindigen met een laatst bekende datum van 24.8.1911 resp. 14.10.1911, niet één maar twee 
kortebalkstempels klaarliggen ter vervanging, namelijk ksb1 beginnend op 19.10.1911 resp. 
ksb2 op 1.11.1911. Wanneer men de vervanging van het vierkantstempel door de kortebalk-
stempels op één en hetzelfde moment heeft uitgevoerd, dan ligt dat moment voor Banjoemas 
tussen 14 en 19 oktober 1911. 
 
Het is een uitdaging om een afdruk van Banjoemas te vinden uit juist die korte periode. Is het 
dan een vk II-a, vk II-b, ksb1 of ksb2? Dat behoort allemaal tot de mogelijkheden.  
 
De vijf typen vierkantstempels geven wij vanaf nu niet meer met I en II aan, maar eenvoudig 
met vk1, vk2, vk3, vk4 en vk5. U vindt alle afdrukken in het afbeeldingenoverzicht 2) en alle 
overgangen van het ene naar het andere stempel in het stempellijnoverzicht.  Dit helpt hope-
lijk bij het verzamelen en ordenen van uw Banjoemas-afdrukken.  
 
 
 
1)  Beschrijving uit Aardrijkskundig Woordenboek van B.Wieringa, 1921 / S.D.S. = Serajoedal    
     Stoomtram Maatschappij. 
2)  Met dank aan Jan Arts, die al deze fraaie afbeeldingen heeft geproduceerd. 
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BANJOEMAS 

afbeeldingenoverzicht 
 
 

  
 

  
hr r p kr 1 kr 2 
   Jaartal lager Jaartal hoger 
     

     
vk 1 vk 2 vk 3 vk 4 vk 5 

M breed M smal O bol ovaal J smal J breed 
     

   

  

ksb 1 ksb 2 kbb   
12x arceer 10x arceer 7x +   

     

   

aangemaakt 
in utrecht 1916 
maar nog niet 
aangetroffen 

 
1a 1ax 1b 2a 2b 

5-/10/5- X # X 4/10/4 4½/9/4 4/9/3½ 
     

   

 

 
1b --> 6 7a 2b --> 7b  9 
4/10/4 M2p 12x arceer als 24 uur  M3p  M2p 10x arceer 
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BANJOEMAS 
stempellijn 

 
 

seq afk vbd lbd lijn lijn        

        1 2        

1 Bm 01-09-1869 . hr         

2 Bm . 31-01-1872 hr         

3 Bm 16-03-1875 . r         

4 Bm . 18-03-1882 r         

5 Bm 08-06-1883 . kr1         

6 Bm . 29-12-1885 kr1         

7 Bm 30-07-1889 . kr2         

8 Bm . 13-03-1893 kr2         

9 Bm 06-06-1893 . vk1     Geuzendam  I  

10 Bm . 26-05-1896 vk1     vk1 vk2 vk 3  

11 Bm 08-07-1896 . vk2         

12 Bm . 29-06-1897 vk2     Geuzendam  II  

13 Bm 31-12-1897 . vk3     vk4  vk5  

14 Bm . 10-01-1907 vk3         

15 Bm 03-05-1907 . vk4         

16 Bm 23-07-1910 . vk4 vk5    kbb  

17 Bm . 24-08-1911 vk4 vk5    uit Utrecht  

18 Bm . 14-10-1911 . vk5    aanmaak in 1912  

19 Bm 19-10-1911 . ksb1 .        

20 Bm 01-11-1911 . ksb1 ksb2        

21 Bm . ??-05-1913 ksb1 ksb2    1a en 2a  

22 Bm . 11-08-1913 ksb1     uit Utrecht  

23 Bm 15-10-1913 . kbb .    aanmaak in 1916  

24 Bm 30-12-1916 . kbb 1a        

25 Bm . ??-01-1917 kbb 1a        

26 Bm 19-03-1917 . kbb ksb1 1)  1)  tijdelijk nogmaals  

27 Bm . 14-04-1917 kbb ksb1        

28 Bm ??-05-1917 . kbb 1ax 2)  2) lokale vervanger  

29 Bm . 26-02-1921 kbb 1ax .      

30 Bm 02-07-1921 . kbb 2b .      

31 Bm . 29-11-1921 kbb 2b .      

32 Bm 15-07-1933 . 7a 2b .      

33 Bm . ??-04-1935 7a 2b .  1b en 2b  

34 Bm 03-03-1936 . 7a 7b .  uit Utrecht  

35 Bm . ??-10-1936 7a 7b    aanmaak in 1917  

36 Bm ??-10-1937 . 6 7b        

37 Bm . 31-01-1939 6 7b        

38 Bm ??-??-1940 . 6 9    M.H.Severijn  
39 Bm . 07-11-1945 6 9    1 maart 2012  

40 Bm . 03-03-1948 6 .    BANJOEMAS  
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RADIOKAARTEN UIT NEDERLAND 
Han Dijkstra 
 
Iedere serieuze verzamelaar van poststukken is bekend met het verschijnsel ‘radiokaarten’ van 
Nederlands Nieuw-Guinea en UNTEA, ook als hij deze gebieden niet verzamelt. Met deze 
kaarten konden verzoeknummers worden aangevraagd bij de Radio Omroep Nieuw-Guinea 
(RONG). De thans op de markt verkrijgbare kaarten zijn bewaard gebleven, omdat zij lagen 
opgeslagen in de magazijnen van het Hoofdbestuur van de PTT-NNG in Hollandia. Na de 
overdracht aan Indonesië in 1963 vielen deze kaarten in Indonesische handen; vervolgens 
vonden zij hun weg in de filatelistische wereld. 
Over deze kaarten is al eerder geschreven, o.a. door W. Pönitz in ZWP 45, pp. 001-003 = 
NNG 198-200, maar toch veel minder vaak dan ik had verwacht. In de ‘Geuzendam’ (8e 
editie, 2008, p. 144) worden deze kaarten apart beschreven en gecatalogiseerd. Te zijner tijd 
hoop ik een uitgebreider artikel te schrijven en een overzicht te maken van de veelsoortige 
verschijningsvormen van deze befaamde en soms ook verguisde kaarten. 
De aanleiding tot het schrijven van dit artikel is de volgende. Een handelaar kwam aanzetten 
met een klein aantal Nederlandse postwaardestukken, te weten negen briefkaarten en een 
luchtpostblad. Tot mijn verrassing bleken deze alle te zijn geadresseerd aan de Radio Omroep 
Nieuw-Guinea te Biak. In de meeste gevallen was ook het postbusnummer vermeld: 505. Net 
als binnen Nederlands Nieuw-Guinea gebruikelijk was, werden deze postwaardestukken 
gebruikt om verzoeknummers aan te vragen. Ook waren zij bijgefrankeerd tot een grote 
verscheidenheid aan bedragen (Afb. 1-4). 
 

 
Afb. 1. Briefkaart G 327 voor het buitenland met bijfrankering voor verzending naar Nederlands Nieuw-Guinea. 
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Afb. 2. Binnenlandse briefkaart G 325 met bijfrankering voor verzending naar Nederlands Nieuw-Guinea. De afzender van 
deze kaart was duidelijk op de hoogte van het gebruik om 53 cent bij te frankeren, waarvan 50 cent voor het Rode Kruis.  
PTT-NNG ontving 3 cent ter compensatie van administratiekosten. 
 

 
 Afb. 3. Het enige luchtpostblad in het partijtje: G 13. 
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Afb. 4. Voorbeeld van een achterzijde van een  briefkaart met aanvraag van een verzoeknummer en behandelingkenmerk.. 
 

Van deze tien stukken heb ik een kleine, chronologische inventarisatie gemaakt. 
 
In de 8e editie van de ‘Geuzendam’ (2008, pp. 330 en 336) vinden we de tarieven voor 
verzending van briefkaarten en luchtpostbladen naar Nederlands Nieuw-Guinea.  
 
Briefkaart  01-11-57 – 30.04-63: 28 cent (porto inclusief luchtrecht) 
Luchtpostblad  01-04-57 – 01-07-64: 30 cent 
 
Geuzendam   Kantoor van verzending stempeldatum  bijplakking totale fr. 
 
Bk 325  Hilversum   5   september 1961 50 cent  58 cent 
Bk 325  Arnhem-Station  9   oktober 1961 100 cent 108 cent 
Bk 325  Haarlem-Station  23 oktober 1961 25 cent  33 cent 
Lp 13  Leeuwarden-Station  18 januari 1962      -  30 cent 
Bk 325  Zuidwolde (Dr.)  25 januari 1962  78 cent  86 cent 
Bk 325  Assen    27 januari 1962  53 cent  61 cent 
Bk 327  Doorn (afz. uit Nuth)  29 januari 1962  55 cent  75 cent 
Bk 325  Amsterdam-Centraal Station 6   februari 1962 60 cent  68 cent 
Bk 317  Oisterwijk   14 februari 1962 45 cent  60 cent 
Bk 325  Hilversum   onleesbaar 1962 61 cent  69 cent 
 

Hoewel de verzenders wellicht de bedoeling hadden (een deel van) de bijfrankering ten goede 
te laten komen van het goede doel, lijkt het waarschijnlijk dat deze geheel in de zakken van de 
Nederlandse PTT is verdwenen. 
 

Leuk is te lezen welke nummers zoal voor onze landgenoten werden aangevraagd.  
Enkele sprekende voorbeelden, met de bijbehorende berichten. 
  

Nina Bobo    “Voor Oom Otto, die in het ziekenhuis ligt.” 
My Happiness (Billy Vaughan orkest)    “Voor Karel Mouthaan, aan boord Hr. Ms. ‘Snellius’.” 
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Scheepje op de golven   “Wanneer kom je bij ons Papa, wij verlangen naar jou.” 
Tulpen in Amsterdam   “Tot wederziens.” 
So Long (Fats Domino)   “Voor alle marinejongens op Nieuw-Guinea i.h.b. de  
     bemanning van de ‘Evertsen’en ‘Kortenaer’ en ‘Utrecht’.” 
 

De oorsprong van de Radio Omroep Nieuw Guinea (RONG) ligt in in Biak, waar in 1949 een 
amateurgroepje van luchtmachtmilitairen een programma voor de strijdkrachten verzorgde. In 
september 1955 nam de RONG een nieuwe studio in gebruik. 

 
Voorzijde kaart RONG Hollandia, overgetypt Biak, gebruikt als een soort QSL-kaart, met gegevens van de gebruikte        
radiofrequentie ten behoeve van radioamateurs. 

 
Achterzijde:Biak Luchtpost 1 – 2.8.56.13. De kaart werd niet als drukwerk verzonden, maar als briefkaart. Tarief 17 cent, 
vermeerderd met 50 cent luchtrecht voor brieven en briefkaarten – 5g naar Noord-Amerika. 
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EEN AFZENDER OP HET EILAND JARSOEN 
Nico de Weijer 
 
Op het eerste gezicht lijkt de hier getoonde brief niet zo interessant. Een stukje filatelistisch 
maakwerk met de gehele serie kinderzegels van 1957 erop geplakt en niet eens gestempeld op 
de eerste dag van uitgifte. De reden dat ik deze enveloppe toch opzij legde, is dat de 
enveloppe naar Rijswijk (Z.H.) is gestuurd en dus aardig is voor mijn verzameling Rijswijk, 
mijn woonplaats. Daarom heb ik ook de achterkant bekeken voor een eventueel aankomst-
stempel. Dan blijkt dat deze enveloppe toch veel aardiger is dan in eerste instantie gedacht. 
De afzender van het poststuk komt niet uit Biak en omstreken, zie dagtekeningstempel, maar 
blijkt iemand te zijn die op het eiland Jarsoen woont en zijn postadres in Hollandia heeft.   
 

  
Jarsoen was voor mij een totaal onbekend eiland dat in de meeste atlassen ook niet te vinden 
is. Het blijkt aan de noordkust van Ned. Nieuw-Guinea te liggen. De volgende gegevens heb 
ik over dit zeer kleine eiland gevonden. Het eiland Jarsoen maakt deel uit van een reeks 
eilanden met de naam Podena-eilanden. Ze liggen ten oosten van de kustplaats Betaf. De 
plaats Betaf is bekend van het bestelhuis met het rubberen langstempel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze eilandengroep bestaat uit de volgende eilanden (van noordwest naar zuidoost): Podena, 
Jarsoen, Anoes, Dajoewer, Mengge en Kaitjebo. In de tijd dat de kaart werd gemaakt (rond 
1940), waren de eilanden Podena, Jarsoen en Mengge bewoond. 
Thans in het eiland bekend als het vakantieoord Pulau Jarsun.  
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PLAATFOUTEN OP PARADIJSVOGEL 5 CENT 
Han Dijkstra 
 
Tot voor kort waren er geen plaatfouten bekend van de Paradijsvogel 5 cent. Deze situatie 
veranderde, toen in de NVPH-catalogus 2011 de inmiddels bekende stip in de staart op positie 
99 (rij 10, zegel 9) erkenning kreeg. Deze plaatfout komt op dezelfde ook voor op de zegels 
met opdruk Rode Kruis, uitgegeven in 1955, en de zegels met de opdruk UNTEA, waarvan 
een exemplaar is afgebeeld in ZWP 156, p. 29 – UNTEA 122. 
Enkele handelaren wezen mij op het bestaan van nog meer plaatfouten op dezelfde waarde, 
waarvan één, de bruine stip boven de kop van de vogel op positie 93 (rij 10, zegel 3), 
inmiddels door J. Wilgenburg in de NVPH-catalogus 2012 is opgenomen.  
Het hek lijkt nu echt van de dam, want er zijn weer enkele andere fouten opgedoken. Tijdens 
Hollandfila 2011, eind augustus in Barneveld, vond Henk Teunis in de stockboeken van een 
handelaar de plaatfout ‘worm in snavel’, die hij al eerder had gezien. De positie van deze 
plaatfout was hem echter onbekend. Daar ik bij toeval enkele vellen bezit van de paradijs-
vogel 5 cent, zij het alle met opdruk UNTEA, deed ik Henk de toezegging om deze positie 
voor hem op te sporen. 
In de bij ZWP bekende gegevens van drukken en oplagen, indertijd samengesteld door de 
heer Bakhuizen van den Brink, als ik mij niet vergis, vond ik dat er drie oplagen van de 5 cent 
zijn geweest, alle van dezelfde cilinder. Mijn drie vellen hebben alle etsingnummer 1 en pons 
12, hetgeen inhoudt dat opdruk UNTEA is aangebracht op ‘oervellen’ uit de oplage van 1959. 
Ik kan dus niet met zekerheid zeggen of de hieronder vermelde nieuwe plaatfouten ook bij de 
andere oplagen te vinden zijn. 
Mijn speurwerk  ten behoeve van Henk leverde direct resultaat op: ik vond de plaatfout al 
spoedig op positie 71 (rij 8, zegel 1). Een verdere zoektocht leverde nog meer afwijkingen op: 
maar liefst vier stippen en een lijntje! Ik verbaasde mij over het feit dat dit nog steeds 
mogelijk is, daar ik in de veronderstelling leefde dat indertijd bij de uitgifte van nieuwe zegels 
de meeste plaatfouten onmiddellijk door verzamelaars werden opgespoord. De heer Wilgen-
burg, eveneens aanwezig op Hollandfila, hielp mij uit de droom. Zo vond hij bij toeval, terwijl 
hij naar iets anders zocht, op de 30 cent Pago Pago een nieuwe plaatfout, die inmiddels staat 
afgebeeld in de NVPH-catalogus 2012. Dit is goed nieuws voor de verzamelaars van 
plaatfouten, daar systematische bestudering van complete vellen of veldelen van alle emissies 
zeker nieuwe vondsten zal opleveren. Wilgenburg hanteert overigens twee harde criteria voor 
opname in de NVPH-catalogus: de plaatfout moet voorkomen op de vellen in het Museum 
voor Communicatie en moet goed met het blote oog te zien zijn. Mijn vondsten zullen wel 
niet alle aan deze twee criteria voldoen. Een en ander heeft wel tot gevolg dat de opsomming 
van plaatfouten in de Jubileumpublicatie van ZWP (2008) nu sterk verouderd is. Daarom 
hebben de auteurs besloten om binnen afzienbare tijd een bijlage te maken waarin de nieuwe 
vondsten zijn opgenomen. Deze kan dan bij het oude boekje worden gevoegd.  
 

Hieronder een overzicht van alle vondsten op de paradijsvogel 5 cent. 
 

• Positie 22 (rij 3, zegel 2) bruine stip in het bovengedeelte van de staart 
• Positie 31 (rij 4, zegel 1) bruin ‘haartje’ 2-3 mm boven de snavel 
• Positie 37 (rij 4, zegel 7)  bruine stip links in de staart 
• Positie 71 (rij 8, zegel 1) wormpje in snavel 
• Positie 89 (rij 9, zegel 9) kleine bruine punt boven vogelkop 
• Positie 93 (rij 10, zegel 3) bruine stip boven vogelkop (al gemeld in Cat. NVPH 2012) 
• Positie 99 (rij 10, zegel 9) bruine stip links in de staart (al gemeld in Cat. NVPH 2011) 
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U wordt vriendelijk verzocht om mij te melden of deze plaatfouten ook op de andere oplagen 
van de 5 cent voorkomen, en ook of zij voorkomen op de Rode Kruis-zegels van 1955 en op 
UNTEA-zegels met opdruktype III. N.B. De veldelen zijn op 600 dpi gescand. Bij vergroting 
op het computerscherm, bv. tot 400%, komen al spoedig meer stippen te voorschijn! 
 

 
Afb.1  Positie 22 en 31 
 

 
Afb. 2  Positie 37 
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Afb. 3   Positie 71 en 93 
 

 
 
Afb. 4    Posities 89 en 99. In dit veldeel bevindt zich ook het knipteken, linksonder in de velrand, dat duidelijk maakt dat voor 
de overdruk in dit geval de ‘oervellen’ afkomstig zijn van de oplage van 1959. 
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PLAATFOUTEN EN AFWIJKINGEN: AANVULLINGEN 
Han Dijkstra 
 
Opdruktype II 
 

Juliana en profil 55 cent opdruktype II. 
 

In de Jubileumpublicatie van ZWP (2008) meldde ik de ontdekking van  
twee losse zegels van 55 cent, opdruktype II, met een merkwaardige  
golving links in de bovenrand van het zegelbeeld. Deze afwijking is niet  
bekend van vellen zonder opdruk.  

 
Begin april 2011 ontving ik een mail van de heer Bert Venema. Hij  
bevestigt het bestaan van deze afwijking en meldt dat de afwijking  
alleen voorkomt op positie 6 (rij 1, zegel 6), onder de velrand met  
het etsingnummer. Wij danken hem voor deze belangrijke informatie. 

 
Gezien op eBay: 
40 cent opdruktype II met verschoven opdruk naar beneden en links.  
Dergelijke afwijkingen zijn niet moeilijk te vinden met opdruktype I,                   

            maar met opdruktype II zijn zij zeer schaars. Helaas kan ik geen 
 afbeelding tonen. 

 
Opdruktype III 
 
De 12 cent kroonduif met de plaatfout op positie 3 (rij 1, zegel 3): groene stip aan kuif rechts 
beneden (zegel linksboven), komt ook voor op zegels met opdruktype III (kleine opdruk,  
14 mm).  
Dit geldt evenzeer voor de 20 cent paradijsvogel met de plaatfout positie 14 (rij 2, zegel 4): 
punt in de ‘R’ van ‘Nederlands’(zegel rechtsonder). 
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UNTEA-FRANKEERZEGELS OP BINNENLANDSE EN  
BUITENLANDSE ADRESKAARTEN  
Han Dijkstra 
 
A  BINNENLANDSE ADRESKAARTEN 
 
Terwijl de adreskaarten van Nederlands Nieuw-Guinea regelmatig worden aangeboden, zijn  
dergelijke kaarten gebruikt in de UNTEA-periode veel moeilijker te vinden. Dit is merkwaar-
dig, daar postwissels en girostortingsbewijzen van de Rekening-Courantdienst uit dezelfde 
periode in het geheel niet schaars zijn. Je zou daarom verwachten dat de adreskaarten, die 
werden gebruikt in de postpakketdienst, dezelfde weg hebben gevolgd als de hiervoor ge-
noemde: na de overdracht aan Indonesië in 1963 vielen alle opgeslagen formulieren, die aan 
een bewaartermijn waren gebonden alvorens te worden verknipt of vernietigd, in 
Indonesische handen en vonden in de decennia daarna hun weg in de filatelistische handel. 
Werden er tijdens UNTEA zo weinig binnenlandse postpakketten verzonden? Of is het 
merendeel der opgeslagen kaarten op een of andere wijze verloren gegaan? Het lijkt mij niet 
aannemelijk dat zij zijn verknipt. Knipsels van de andere formulieren zijn in ruime mate 
voorhanden, echter niet van pakketkaarten. Lange tijd kon ik geen enkel voorbeeld vinden van 
UNTEA-pakketkaarten, totdat op een mooie dag een groezelig partijtje poststukken mijn 
posthistorisch pad kruiste, waarvan ik de drie aardigste hieronder bespreek en afbeeld. 
 
1. Hollandia-5 29.10.62.10. Adreskaart met bedrukking ‘Ned.-Nieuw-Guinea’, per 
luchtpost naar Kaimana verzonden met een postpakket vol kleren. Aldaar aangekomen op 7 
november, zie aankomststempel achterzijde. De kaart werd gecontroleerd in Biak op 15 
februari 1963, dus pas ruim drie maanden later. 
Gewicht 1.750 gram, frankering:  fl. 5,50. Het porto voor een postpakket tussen 1 en 3 kg was 
fl. 2,-. Dit bedrag werd vermeerderd met het luchtrecht van 10 cent per 50g; voor dit pakket 
dus 35 maal 10 cent = fl. 3,50. Conclusie: het tarief is juist berekend. 
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B BUITENLANDSE ADRESKAARTEN 
 
Zoals bekend, werden op uit het buitenland afkomstige, binnenkomende postpakketten het 
inklaringsrecht en eventueel de te verrekenen doorzend-, nazend- en retourkosten voldaan 
d.m.v. port- en/of frankeerzegels. Ook voor deze kaarten geldt dat er slechts weinige te vinden 
zijn met verrekening d.m.v. UNTEA-postwaarden. Ik vond er twee. 
 
2. Amerikaans pakketlabel behorende bij een postpakket bevattende drie boeken met een 
aangegeven totale waarde van US $ 6,-, verzonden vanuit Oklahoma City op 13 december 
1962. Het pakket is bestemd voor de Amerikaanse zendeling Rev. Bill Stieglitz, Wisselmeren, 
via Biak, West New Guinea. Volgens Google was deze dominee nog steeds actief in 2008, 
blijkens een overpeinzing geschreven voor een kerkelijk blad in Goshen, Indiana. Hij en zijn 
vrouw Beverly werkten van 1957 tot 1967 als zendelingen voor de C.A.M.A. in West Nieuw-
Guinea, waar hun twee dochters Rebecca en Dinah zijn geboren. 
Bij onbestelbaarheid moest het postpakket worden doorgezonden naar Harold Catto, C.M.A.  
(bedoeld wordt C.A.M.A. = Christian and Missionary Alliance), Box 38, Hollandia. Op de 
achterzijde bevindt zich een douanestempel van Biak met de bekende tekst ‘Afdeling 
Middelen / Douane Biak’, waaruit het Nederlandse rijkswapen is gekapt. 
Het vroegste  leesbare dagtekeningstempel uit Nieuw-Guinea is Sorong-1 6.3.63-8. Sorong 
was het kantoor waaronder Enarotali ressorteerde. Rechtsonder, onder de frankeerzegel van 
55 cent, bevindt zich hoogstwaarschijnlijk het aankomststempel van Enarotali van enkele 
dagen later. Een op de achterkant vastgeplakt Pp 19-formuliertje lijkt te zijn verwijderd. De 
geschreven aantekening ‘RVrij (= rechtvrij) / 14/2/63’ lijkt erop te wijzen dat geen 
inklaringskosten hoefden te worden voldaan. 
Op 20 maart lijkt het pakket te zijn doorgezonden naar Hollandia, zoals was aangegeven door 
Mrs Bruce Salmon. Alle zichtbare stempels van Enarotali, zowel op de voorzijde als op de 
achterzijde, dragen deze datum. De portokosten voor deze doorzending bedragen fl. 3,60. 
voor het pakket met een gewicht van 3 lb. 14 oz.  
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De juistheid hiervan moest door mij even 
flink worden nagerekend,  zonder reken-
machine.  
 
We weten dat 1 lb (pound) = 0,454 kg, 
dus 3 lb. = 1.362 gram. Nu gaan er 16 oz. 
(ounces) in een lb. (pound), dus 1 ounce 
= 28,50 gram en 14 oz = 399 gram. 
Tezamen is dit 1.761 gram en afgerond 
naar boven 1.800 gram.  
 
De frankering blijkt te kloppen: het porto  
vertegenwoordigt 36 maal het luchtrecht 
van 10 cent per 50 gram! De eind-
controle vond plaats in Biak op 28 maart;  
zie het vage stempel Biak-Luchtpost op 
de achterzijde. 
 
 

 
3. Gedeelte van een Nederlandse postpakketkaart, door Zuster Theresa op 3 december 
1962 vanuit Zeist per zeepost verzonden naar Zuster Anna, R.K. Missie te Enarotali, zie Afb. 
voor- en achterzijde op de volgende pagina.  
De aankomststempels  van Biak en Enarotali zijn op de achterzijde te vinden: Biak Lucht-
post1 - 30.1.63-8 en Enarotali 5.2.63-9, gedeeltelijk aangebracht op een Pp 19-formulier van 
de postpakketdienst. Dit opgeplakte formuliertje maakt duidelijk dat het pakket een rechtvrije 
zending betrof, die goederen bevatte waarvoor geen inklaringsrecht of andere rechten of 
kosten hoefden te worden voldaan. Er worden echter wel ‘opvoerkosten’ vermeld: liefst negen 
gulden! Dit bedrag staat ook in het Maleis geschreven: ‘sembilan’. Deze negen gulden staan 
overigens ook weer op de voorzijde vermeld: ‘9,-‘ en zijn voldaan met negen UNTEA-
frankeerzegels van fl. 1,-, die alle zijn gestempeld  Enarotali 6.2.63.14, dus een dag later. De 
eindcontrole van de pakketkaart heeft uiteindelijk in Biak plaatsgevonden, zie gedeeltelijk 
stempel achterzijde rechtsboven Biak Luchtpost 1 – 13.2.63-9. 
Die negen gulden opvoerkosten zijn op het eerste gezicht moeilijk verklaarbaar. Duidelijk is, 
dat het pakket werd doorgezonden of retour gezonden en het is aannemelijk dat de R.K. 
Missie deze kosten heeft betaald. Binnenlandse postpakketten mochten niet zwaarder zijn dan 
10 kg. Gold dit maximale gewicht ook voor pakketten uit Nederland? Het maximale tarief in 
Nieuw-Guinea was fl. 4,50 voor een gewicht van 5 tot 10 kg. Zijn er twee pakketten geweest 
en zijn de doorzendkosten van beide pakketten op één formulier verrekend, zoals volgens dhr. 
Avezaat in Nederland wel gebeurde? Dit lijkt mij niet zo aannemelijk, daar hierover niets  op 
het Pp 19-formulier staat vermeld. Of heeft men de portokosten van het binnenlandse 
luchtvervoer verdubbeld, omdat het zowel een heen- als een retourvlucht betrof ? Dit lijkt mij 
logischer, daar in de periode rond 1960 op buitenlandse pakketkaarten die naar de missie in 
Enarotali werden gezonden het binnenlandse luchtrecht altijd werd geplakt d.m.v. frankeer- 
en/of portzegels en dit voor de heenvlucht niet gebeurd lijkt te zijn. 
Wie het weet, mag het zeggen … 
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Bovenste deel voorzijde postpakketkaart, verzonden uit Zeist 
 
 
 

 
Deel van de achterzijde, waarop gelukkig de relevante gegevens op het Pp 19-formuliertje bewaard zijn gebleven. 
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FONOPOST UNTEA 
Han Dijkstra 

 
 

Toen ik dit zwaar gehavende poststuk onder ogen kreeg, legde ik het aanvankelijk snel 
terzijde. Het vertoonde gaten en scheuren en was bovendien enigszins gevlekt. Verder had het 
een merkwaardige, onwaarschijnlijke frankering van 89 cent. Conclusie: een lelijk stuk, en 
zomaar wat geplakt ten behoeve van om postzegels zeurende familieleden aan het thuisfront. 
Gelukkig zag ik juist op tijd de getypte aanduiding linksboven: ‘Phonopost’, hetgeen de zaak 
veranderde. De tarieven voor fonopost vond ik in de Telefoongids van Nederlands Nieuw-
Guinea van 1961, waarvan kopieën ons indertijd ter beschikking zijn gesteld door wijlen Eric 
Mehlbaum. 
 
 

 
 
Voor fonopost naar Nederland en Indonesië gold het volgende porto: 

• 15 cent voor de eerste 20 gram; 
• 7 cent voor elke volgende 20 gram of een gedeelte daarvan. 

Voor het luchtrecht raadpleegde ik de tabel ‘overige stukken’. Dit bleek te zijn: 
• 12 cent per 10 gram. 
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Een gewichtsaanduiding ontbreekt op het stuk, maar na enig gepuzzel was het gewicht 
redelijk snel te reconstrueren. Het moet hebben gelegen tussen 41 en 50 gram, want: 
 

• porto: 15 + 7 + 7 =   29 cent  40-60g 
• luchtrecht: 5 x 12 cent =  60 cent  40-50g 

     
totaal:    89 cent 

Na zorgvuldiger inspectie werd duidelijk waaraan de beschadigingen te wijten waren. Deze 
omslag heeft hoogstwaarschijnlijk vastgeplakt gezeten aan een doosje met inhoud. Het lijkt 
niet al te boud te veronderstellen, dat het doosje, of een andere vorm van verpakking, een 
kleine spoel van een bandrecorder heeft bevat. Of kan het ook een film met geluid zijn 
geweest? 
 
Overige gegevens: stempel Hollandia 7 - 3X62-9, dus het stuk dateert uit de spannende eerste 
dagen van de UNTEA-periode. Verrassing: de waarde van 25 cent heeft de opdrukafwijking 
‘hinkepoot’ op positie 43 (‘Top Tien’ nummer 5). 
Het afzenderadres is Postbus 51, Hollandia, Ned. Nw-Guinea. Weet een der leden welke 
persoon of instantie dit postbusnummer in gebruik had? Is er een lijst bekend met 
postbushouders en zo ja, waar is die te vinden? Raadpleging van de Index van ZWP leverde 
niets op. 
De geadresseerde is vermoedelijk een particulier. 
 

***** 

 
 
Ter opvulling deze aardige kaart van het Nederlandse Damesorkest ‘Hollandia’, dat kennelijk regelmatig optrad in 
Duitsland. Het is niet waarschijnlijk dat het orkest ooit in Nieuw-Guinea heeft opgetreden… 
 
 

UNTEA 135 



Februari 2012   ZWP Mededelingenblad nr.160 – bladzijde 46 

VERDUISTERING VAN GEBRUIKTE HOGE WAARDEN VAN 
CURAÇAO EN SURINAME 
J.J. Heijboer 
 
 
In oktober 1895 werd bij het Departement van Koloniën in Den Haag een omvangrijke 
verduistering van gebruikte postzegels ontdekt. Voor het merendeel betrof het postzegels van 
postwissels afkomstig uit Curaçao en Suriname.  
 
Op de afdeling Comptabiliteit van het departement werden postwissels vijf jaar bewaard, om 
zo nodig als bewijsstuk te kunnen dienen. Na deze termijn werden de postwissels 
overgebracht naar het Ministerie van Waterstaat, waar de postzegels van de postwissels 
werden geknipt en verder gesorteerd om later geveild te worden. 
 
Op het Departement van Koloniën werden de postwissels in een gesloten kast bewaard. Op 
een gegeven moment bleek een deel van de postwissels te ontbreken, waarop de politie werd 
ingeschakeld. ‘Onder de grootste geheimhouding’ deed een rechercheur onderzoek. De 
verkoopwaarde van de ontbrekende postzegels werd geschat op een bedrag tussen ƒ 1000,- en 
ƒ 1400,-. In die tijd betaalden handelaren een gulden of een rijksdaalder voor gebruikte zegels 
van ƒ 1,- en ƒ 2,50 van Curaçao en Suriname. Het moet dan ook om een fors aantal 
postwissels gehandeld hebben. 
 
Deze postzegels kunnen geen andere geweest zijn dan de 1½ gulden (van 1889) en de 2½ 
gulden (van 1879) (NVPH 11 & 12) van Curaçao en de 1 gulden (van 1888) en 2½ gulden 
(van 1879) (NVPH 14 & 15) van Suriname. De cataloguswaarde van deze zegels is tegen-
woordig € 125,- voor nr. 11, € 60,- voor nr. 12,  € 65,- voor nr. 14 en  € 85,- voor nr. 15. 
 
De assistent-bode Leonardus Albertus Zwaan van het Departement van Koloniën werd in zijn 
woning gearresteerd. Hij was een ex-militair én Ridder der 4de klasse van de Militaire 
Willemsorde. Hij gaf toe tussen mei en oktober 1895 voor ƒ 420,- gebruikte postzegels 
verkocht te hebben. Deels zou hij deze van ambtenaar E. (= Johan Jacob Estor) gekregen 
hebben met de opdracht deze te gelde te maken, ‘de andere postzegels zeide beklaagde te 
hebben opgespaard, ten tijde dat die gebruikte postzegels ten voordele van de boden 
kwamen’. 
Op 30 oktober 1895 had de verdachte de Minister van Koloniën thuis opgezocht en hem 
gesmeekt hem te vergeven ‘om der wille van mijne vrouw en kinderen’. De Minister had hem 
resoluut de deur gewezen. Op 16 januari 1896 veroordeelde de Haagse rechtbank Zwaan tot 
negen maanden gevangenisstraf. Kort daarop werd hij ook ontslagen. 
 
Na het uitzitten van zijn straf verzocht hij Koningin-regentes Emma om in appel te mogen 
gaan ten einde zijn onschuld te bewijzen. Zijn verzoek werd afgewezen. 
 
Zwaan was eerder de geschiedenis ingegaan als ‘De hoornblazer van Lamhasan’, geschreven 
door Kapitein-adjudant Johan Rudolf Jacobs in ‘Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift’ 
(1888). 
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De schrijver was een oudere broer van de feministe en pacifiste Aletta Jacobs. Hij schreef 
over de krijgsverrichtingen in Indië meerdere boeken en artikelen. 
Na fuselier Zwaan’s heldhaftig gedrag als hoornblazer bij de verovering van Lamahasan in 
Atjeh, kreeg hij op 21 mei 1883 de versierselen van de Ridder 4de klasse van de Militaire 
Willemsorde. Kort daarna werd hij bevorderd tot korporaal; wegens ‘lichamelijke 
ongeschiktheid’ was hij genoodzaakt de militaire dienst te verlaten. Hij kreeg een aanstelling 
als portier van het Departement van Koloniën in Den Haag en later als assistent-bode. Hoe het 
hem na zijn veroordeling verder is vergaan, is 1-2-3 niet meer te reconstrueren. 
J.J. Estor was naast ambtenaar ook dichter en een vrij vruchtbare toneelschrijver. In 1885 
schreef hij samen met de bekende Indische journalist P.A. Daum het toneelstuk ‘De 
Hogerveldt’s’. Voor zover bekend is er na 1888 geen werk meer van hem verschenen. 
Mogelijk heeft de heftige kritiek van Lodewijk van Deyssel op zijn werk zijn schrijverschap 
beëindigd. Estor overleed op 57-jarige leeftijd op 28 april 1903 te Den Haag. Hij was toen 
nog steeds commies op het Departement van Koloniën. 
 
Als u in uw verzameling hoge waarden van Curaçao of Suriname met een stempeldatum 
tussen 1889 en 1895 aantreft, is de kans aanwezig dat deze zegels ontvreemd zijn op het 
Departement van Koloniën. Mocht u beschikken over een gehele postwissel dan is het zeker 
dat deze op het Departement van Koloniën ontvreemd is. Overigens heb ik zo mijn twijfels 
over de absolute schuld en onschuld van de heren Zwaan en Estor. ’t Zou een aardige ‘cold 
case’ zijn. Er blijft een onverklaard verschil tussen de geschatte schade à 1400 gulden en de 
opbrengst à 420 gulden van de door Zwaan verkochte postzegels. 
 

Bronnen: 
Zierikzeesche Nieuwsbode van 31.10.1895, 02.11.1895, 12.12.1895,.09.01.1896, 18.01.1896, 
15.02.1896, 10.10.1896 & 21.11.1896. 
Utrechts Nieuwsblad van 18.01.1896 (deze krant geeft wel de volledige namen van L.A.Z. en E.; 
overigens was de naam van L.A.Z. via allerlei internetbronnen niet zo moeilijk te vinden). 
Veel verschillende internetbronnen. 
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DE RECHTHOEKIGE BLOKSTEMPELS VAN SINT MAARTEN:  
EERSTE AANVULLING 
Bert van Marrewijk 
 
 
In ZWP 152 (1) heb ik een aanzet gegeven tot de inventarisatie van de rechthoekige 
blokstempels, die in de periode vanaf ca. 1990 tot in de eerste jaren van het huidige 
millennium op Sint Maarten in gebruik (geweest) zijn.  Ik hoopte en verwachtte dat de 19 
destijds beschreven stempels nog de nodige aanvullingen zouden krijgen in de vorm van 
afwijkende typen, uitvoeringen en stempelkleuren en mogelijk ook geheel nieuwe stempels. 
Helaas gij, beste lezers, liet mij deerlijk in de kou staan;  geen enkele aanvulling  uwerzijds 
heeft mij tot op heden bereikt. Ik  hoorde alleen wat licht gemopper, dat ik ‘buiten mijn 
boekje ging’, omdat voor de beschrijving van de rubberen stempels van de Nederlandse 
Antillen en Aruba toch een ‘commissie van drie’ was benoemd. Mijn weerwoord daarop is 
kort en simpel. Alles wat gedaan is, is maar gedaan. Alles wat ik hier beschrijf heeft een 
voorlopig karakter en wordt zonder voorwaarden ingebracht in de boezem van het 
driemanschap, mocht dat ooit uit zijn lethargie ontwaken. Daarom acht ik mij niet in 
overtreding  als ik op het ingeslagen pad verder ga en u hier de eerste verrassende hoeveelheid 
aanvullingen op mijn eerdere inventarisatie presenteer. Hopelijk werkt dat stimulerend op 
enkele lezers en komen er een volgende keer verdere aanvullingen uit andermans koker(s). 
Het is niet mijn bedoeling om alle 19 eerdere beschrijvingen hier te herhalen. Wel zal ik de 
stempeltypen, waarover nieuwe informatie en eventueel een correctie voorhanden is, kort 
inleiden en nieuwe gegevens waar nodig  met de oude vergelijken. Nieuwe stempelmodellen 
worden volledig beschreven volgens het in ZWP 152 gebruikte format.  
 
A. STEMPELS MET AANVULLENDE GEGEVENS/CORRECTIES 
 
a. Stempels met de plaatsnaam Philipsburg (type 1 t/m 9).  
 
1. Stempel type 1 is een drieregelig stempel zonder kastje met de volgorde plaats/ datum/  
eiland. Dit stempel is in ZWP 152  gemeld vanaf januari  1990 in zwart.  
 
Aanvullingen 

• Stempel met eerdere datum -3 OCT 1989 in zwart (Afb. 1a).  
• Stempel in roodviolet met datum -5 OCT 1993 (Afb.  1b) 

 
Afb. 1a 
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Afb.  1b  
 
Op de envelop met het rode stempel is een weinig voorkomend  type R-strookje  met alleen de 
eilandnaam + landsaanduiding NA en het loketnummer (loket 2) aanwezig (Afb. 2). 
 
 

 
Afb. 2 
 
3. Stempeltype 3 is onderscheiden in 3a en 3b. Beide zijn drieregelige stempels in (enigszins 
onregelmatig) kastje met de volgorde plaats/ datum/ eiland. Bekende stempelafdrukken alle 
zwart. De belangrijkste verschillen tussen 3a en 3b zijn: 

• Breedte kastje 47 resp. 48 mm 
• Plaatsnaam (Philipsburg) 35 resp. 32 mm 
• Gebruik bekend uit 1991 resp. 1993. 

 
Aanvulling 
Stempel afdruk met datum 30 JUN 1992 donkergrijs, die een hybride lijkt te zijn tussen typen 
3a en 3b, met de volgende kenmerken: 

• Breedte kastje 48/49 mm (conform 3b) 
• Lengte plaatsnaam 34 mm (conform 3a) 
• Datum scheef, vermoedelijk apart ingestempeld 
• Linkerzijde onregelmatig (naar onderen verbredend); Afb. 3. 

Het stempel komt voor op een R-brief met strookje PHILIPSBURG/ St. Maarten N.A. 
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Afb. 3 
 
5. Stempel type 5 is een drieregelig stempel in kastje met de volgorde plaats/ datum/ eiland. 
Dit stempel is eerder gemeld van  MAR 09 1998 in rood. 
Aanvulling 
Vroegere stempelafdruk OCT 15 1997 donkergrijs (Afb. 4). 
 

 
Afb. 4 
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6. Stempel type 6 is een drieregelig stempel in kastje met de volgorde eiland/ datum/ plaats. 
Het kastje is wat onregelmatig met stompe hoeken en ingedeukte zijden. Stempelkleuren  
bruin en leikleurig; beide gebruikt in 1999. 
 
Aanvulling 
Een iets afwijkende uitvoering van dit stempeltype is aangetroffen, met de volgende 
verschillen: 

• Kastje 52 x 29 mm (i.p.v. 55 x 30 mm) 
• Kastje regelmatig met ronde hoeken 
• Datumweergave 26 mm (i.p.v. 24 mm) 
• Datum 02 MAY 2003 (i.p.v. 1999) 
• Kleur blauw (i.p.v. leikleur en bruin) 

Bij een definitieve indeling zijn type 6 en dit model wellicht te beschouwen als subtypen (6a 
en 6b). Zie Afb. 5a. 
 
 

 
 
Afb. 5a 
 
Op de valreep is nog een tweede variant aangetroffen, een zwart stempel van 13 JUL 2000 in 
regelmatig gevormd kastje van  52 x 19 mm (conform subtype 6b). De eiland/ datum/ plaats 
afmetingen van deze variant bedragen evenwel  48, 23 en 45 mm; Afb. 5b. 
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Afb. 5b 
 
7. Stempel type 7 is een drieregelig stempel in kastje met de volgorde plaats/ datum/ eiland. 
Type 7 lijkt erg op stempel  5. Belangrijkste verschilpunten zijn: 

• Iets vettere letter 
• Plaatsnaam Philipsburg 38 mm (i.p.v. 36-37 mm) 
• Kastje wat strakker 
• Stempelafdrukken alle zwart (i.p.v. rood) 

Wellicht zijn bij een definitieve indeling  type 5 en 7 te beschouwen als subtypen. 
 
Aanvulling 
Drie aanvullende stempeldata  uit juni (1x) en juli (2x) 2001; alle zwart;  Afb. 6. 
 

 
Afb. 6 
 
9. Stempel type 9 is een vierregelig stempel in kastje met de volgorde eiland/ POST OFFICE/ 
datum/ plaats. Bekend uit 1999 (leikleur), 2000 (bruin) en 2003 (violet).  
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Aanvulling 
Stempelafdruk van 24 JUL 2001 in grijsblauw;  Afb.7. 
 

 
Afb. 7 
 
 
b. Overige plaats- en kantoornamen (type 10 t/m 17) 
 
10. Cole Bay P.O.. Drieregelig stempel in kastje met de volgorde postkantoor/ datum/ eiland. 
Stempelafdrukken gemeld  tussen 1990 en 1996; altijd zwart. 
 
Aanvulling 
Grijsblauw stempel  - 9 DEC 1994; Afb. 8. 
 

 
Afb. 8 
 
12. Juliana Airport P.O.. Drieregelig stempel in kastje van 47 x 30 mm met de volgorde 
postkantoor/ datum/ eiland. Bekend in zwart en donkergrijs uit 1998. 
 
Aanvulling 
Eerdere donkergrijze stempelafdrukken 2 DEC 1996 resp. 27 JUN 1997; Afb. 9. 
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Afb. 9 
 
15. Simpson Bay P.O.. Drieregelig stempel met de volgorde  postkantoor/ datum/ eiland. 
Bekend gebruik tussen 1991 en 1996; aanvankelijk zwart (1991) later blauw (vanaf 1993). 
Kastje allengs sterker vervormd; ca. 50 x 27 mm. 
Aanvulling 
Afdruk 03 NOV 1994, blauw, met lichte afwijkingen van model 15. Belangrijkste verschillen: 

• Kastje erg onregelmatig 
• Kastje 52 x 29 mm (i.p.v. 50 x 27 mm) 
• Lengte kantoornaam 49 mm (i.p.v. 47 mm);  Afb. 10. 

Te beantwoorden vraag: Is dit stempel een gevolg van de degeneratie van type 15 of waren in 
Simpson Bay twee iets verschillende stempels naast elkaar in gebruik? 
 

 
Afb. 10 
 
16. Food Center. Drieregelig stempel in kastje met de volgorde Post Kantoor/ datum/ 
volgnummer + kantoornaam. Volgnummer 1 bekend uit 1999 in zwart en leikleur. 
 
Correctie 
In ZWP 152 is de omvang van het kastje vermeld als 27 x 22 mm. Moet zijn 37 x 33 mm. 
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Aanvullingen 
a. Stempel met volgnummer 1 in leikleur (27 MAR 2000), grijsblauw (19 MAR 2001) en 

blauw (14 JUN resp. 27 AUG  2001); Afb. 11a - c. 
 

  
Afb. 11a 
 

Afb. 11c 
 

 
Afb. 11b 
 
 
b. In ZWP 152 is een stempel met volgnummer 3 in leikleur van ‘vermoedelijk’ JUL 2001    
    gemeld. Vier nieuwe stempels van resp. -3  MAY , 21 JUN, 12 JUL en -7 DEC 2001     
    bevestigen dit jaartal; Afb. 12. 
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Afb. 12 
 
c. ‘Port Betaald’-stempels (type 18-19) 
    Geen aanvullingen bij eerder beschreven stempels gevonden. Wel twee nieuwe stempels. 
 
B. NIEUWE STEMPELS 
De nieuwe stempels krijgen voorlopig nummers vanaf 21. Ze behoren tot verschillende 
categorieën en moeten in een later stadium daarin ingevoegd worden. Ze worden beschreven 
conform het format in ZWP 152, waarbij achtereenvolgens worden weergegeven:  
1. Het al of niet aanwezig zijn van een omkadering (met resp. zonder kastje); 
2. De afmetingen (b x h) van het kastje in mm, alsmede de vorm van het kastje (regelmatig of  
    min of meer onregelmatig) en de vorm van de hoeken (scherp of afgerond); 
3. Het aantal tekstregels in het stempel en de volgorde van de tekstelementen plaatsnaam,  
    datum, eilandnaam en eventuele andere tekstdelen als P(ost) O(ffice), Postkantoor, enz.; 
4. De in lengte in mm van de tekstgedeelten, waarbij (a) = plaats of kantoornaam, (b) = datum,  
    (c) = eiland en (d) en (e) eventuele andere benoemde tekstelementen. Per element is  
    weergegeven of deze in kapitaal (kap.) of onderkast (o.k.) zijn weergegeven. Bij de datum  
    staat tevens de volgorde van de tekstonderdelen d(ag), m(aand) en (j)aar vermeld.  
    Gebruikelijk is de volgorde d/m/j, maar soms komt ook m/d/j voor; 
5. De datum(s) van de aangetroffen stempels met precieze schrijfwijze daarvan, waardoor ook  
    voor onderscheiding belangrijke verschillen als 01 resp -1, DEC of DEC., MAY of MEI,   
    tot uiting komen. Tevens is voor elke stempelafdruk de kleur weergegeven en worden  
    bijzonderheden over het stuk waarop de stempels voorkomen vermeld (bijv. de tekst van   
    R-strookjes en R-stempels); 
6. Het nummer van de afbeelding(en) met betrekking tot dit stempelmodel.   
 
21. ST. MAARTEN.  
1. Zonder kastje 
2. N.v.t.  
3. Drieregelig: eiland/ datum/ volgnummer + jaartal (=d) 
4.  (a) nvt;  (b) 21 mm; kap; d/m/j;  (c) 41 mm; grootformaat kap; (d) 14 mm; grootformaat 
     kap. Maand volledig en in het Nederlands. 
5.  - 1 resp. -2 MAART 1984; zwart; volgnr I-80. Beide op aangetekende brief met R-strookje     
     met alleen de tekst ST. MAARTEN. Afb. 13 
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Afb. 13 
 
22. Post-Plus/ Juliana 
1. Kastje 55 x 32 mm 
2. Regelmatig; ronde hoeken 
3. Drieregelig; Post-Plus (=d)/datum/postkantoor. Postkantoor ‘Juliana’ is gevestigd op de   
    luchthaven Prinses Juliana 
4. (a) 22 mm; o.k.; (b) 22 mm; o.k.; (c) n.v.t. ; (d) 47 mm 
5. Drie violetrode stempelafdrukken tussen 15 JUN en 13 SEP 2001 Afb. 14 

 
Afb. 14 
 
23. Port Betaald/ Philipsburg SXM 
1. Kastje 51 x 28 mm 
2. Regelmatig; ronde hoeken 
3. Drieregelig: Port Betaald (=d)/datum/plaats + eiland. De eilandnaam is afgekort tot SXM,  
    de internationale aanduiding van het Nederlands deel van Sint Maarten. 
4. (a) 47 mm; o.k.; (b) ?; (c) bij a opgenomen; (d) 47 mm; o.k. 
5. ……2000; roodviolet. Postzegels eerder afgestempeld met een rood dienststempel met  
    rijkswapen. Dit is vermoedelijk het stempel van de ‘Kustwacht voor de Nederlandse  
   Antillen en Aruba’. Afb. 15 en 16.  
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Afb. 15 
 

 
Afb. 16 
 
24. PORT PAYE/ POSTAGE PAID/ PHILIPSBURG/ SINT MAARTEN 
Dit stempel vertoont qua vorm grote overeenkomst met type 18; echter de karakters en de 
lengte van de tekstelementen wijken sterk af. 
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1. Kastje 36/38 x 32/33 mm 
2. Onregelmatig; scherpe hoeken 
3. Vijfregelig: PORT PAYE (=d)/ POSTAGE PAID (=e)/ datum/ plaats/ eiland 
4. (a) 23 mm; kap;  (b) 31 mm; kap; d/m/j;  (c) 28 mm; kap; (d) 30 mm; kap;  (e) 28 mm; kap.  
    Maandaanduiding (JUNI) compleet en in het Nederlands. 
5. Op dienstbrief naar Inklaringsbureau Rotterdam; kleur zwart; Afb. 17. 
 

 
Afb. 17 
 
Geciteerde bron: 
(1) Bert van Marrewijk, 2008. De rechthoekige blokstempels van Sint Maarten: een aanzet tot 
inventarisatie. ZWP nr. 152: 28-42. 
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DE ANTILLEN NA 10. 10. 10  (2) 
Bert van Marrewijk 
 
 
In ZWP nr. 159 kon ik u, dank zij de hulp van het in Curaçao woonachtige Po&Po-lid Joop 
Sikkelerus,  nog enig nieuws melden over de filatelistische gevolgen van 10.10.10. Zes maan-
den later ben ik weinig wijzer geworden. Ik kan u dan ook nauwelijks aanvullende informatie 
leveren. Zo is mij niet bekend wat precies de status van de munt van Curaçao en St. Maarten 
is: nog steeds de Antilliaanse gulden, of al de Caribische gulden, en wat is het (koers)verschil 
daartussen? Op de BES-eilanden lijkt de US$ al wel in gebruik te zijn genomen.  
Om deze als ‘vaste rubriek’ bedoelde bijdrage niet al bij voorbaat de nek om te draaien, maak 
ik toch een paar korte kanttekeningen. 
 
1. Een kaart uit Bonaire. Van vrienden die in januari 2012 een bezoek brachten aan het 
eiland Bonaire, ontving ik een naar ik aanneem juist gefrankeerde ansichtkaart, met een 81 ct-
zegel ‘Caribisch Nederland’ en een baliefrankeerzegel van 0,18, totaal (US$) 0,99; Afb. 1.  

 
Afb. 1 
 
De baliefrankeerzegel is nog voorzien van de aanduiding ‘Nieuwe post Nederlandse Antillen’. 
Mengfrankering is dus nog altijd mogelijk. Het tarief is overigens wel opmerkelijk, want in 
mei 2011 werd een kaart nog voor US$ 0,92 naar Nederland gebracht;  Afb. 2.  
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Een tariefsverhoging van 7 dollarcent binnen een jaar is 
wel fors, zeker voor Antilliaanse begrippen. De 
afgelopen jaren werden daar de tarieven zeer 
mondjesmaat verhoogd met een of enkele Antilliaanse 
centen per jaar.  
 

 
Dit heeft geresulteerd in veel zegels met niet afgeronde waarden;  Afb. 3a - d.   
 

 

 

 
 

 

 

Afb 3a Afb 3b Afb 3c Afb 3d 

Als we afzien van lage waarden (beneden 20ct), die we kunnen beschouwen als 
bijplakwaarden, zijn er door de Antilliaanse post tussen  januari 2005 en maart 2010 (verder 
loopt mijn catalogus niet) 115 zegels met onafgeronde waarden uitgegeven verdeeld over  28  
tarieven, variërend van 21 tot 199 ct. Veel van deze waarden komen maar op een of enkele 
zegels voor, maar enkele van deze tarieven hebben kennelijk langer stand gehouden, getuige 
het grote aantal zegels met die waarden: 59 ct. (9 stuks),  97 ct. (7 stuks), 104 ct. (20 stuks), 
106 ct. (7 stuks), 149 ct. (11 stuks) en 158 ct. (20 stuks).  Overigens zijn dit de zegels van de 
Antillen, die ik op normale post regelmatig tegenkom; de vele andere zegels met afgeronde 
fantasiewaarden zijn kennelijk alleen gemaakt voor de export en om de zakken van de agent 
op Guernsey te vullen. 
 
2. Gebruik van Antilliaanse baliefrankeerzegels . Het onder 1. gemelde doorgebruik van 
Antilliaanse baliefrankeerzegels staat niet op zichzelf. In 2011 werden deze zegels ook op 
Curaçao en St. Maarten nog gebruikt. In Afb. 4a - 4c ziet u baliefrankeerzegels gebruikt op 
brieven uit Curaçao (25/08/2011; NAF (?) 6.30), Bonaire (04/04/2011; US$ 2,26) en St. 
Maarten (08/08/2011; NAF (?) 4,05).  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
Afb. 4a Afb. 4b Afb. 4c 
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In alle drie de gevallen betreft het ‘grote enveloppen’, dus hogere gewichtsklassen; vandaar 
de  hoge frankeringen. 
 
3. Aruba wenst u een ‘prettige dag’. Eigenlijk heeft dit stukje niets met 10.10.10 te maken, 
maar als bladvulling neem ik het toch maar hier op. Enige maanden geleden meldde het blad 
Postaumaat, het lijfblad van de verzamelaars van allerlei postale vignetten, dat op Aruba 
frankeerstroken in gebruik waren met een ‘goede wens’. Uiteraard in de tale Albions, want 
wiens brood men eet, diens woord men spreekt, nietwaar? Er schijnen verschillende teksten in 
gebruik te zijn. Een daarvan kan ik u hier tonen (Afb. 5). 
 

 
Afb. 5 
 
Het is opvallend hoeveel gegevens deze overigens zeer sober uitgevoerde stroken bevatten. 
Na de (voorgedrukte) naam van het postbedrijf (Post Aruba N.V.) treft u achtereenvolgens 
aan: De goede wens (in dit geval ‘Have a nice day’), datum, tijdstip van behandeling en 
volgnummer van het strookje, eilandnaam en de naam van de baliemedewerker (of duidt 
‘JTromp’ op  iets anders?), plaatsnaam en gewicht van het stuk (60g), aard van de zending 
(luchtpostbrief)  en tenslotte de totale kosten in Arubaanse florins (afgekort AWG). De 
afkorting AWG is de officiële drielettercode (ISO 4217) voor deze munt, toegekend door de 
International Standardization Organisation. Opmerkelijk is dat hierin de G van gulden is 
gehandhaafd, terwijl Aruba na verwerving van de Status Aparte welbewust gekozen heeft 
voor de term florin.  
Heeft u strookjes met andere tekst en eventueel andere afwijkingen, gaarne een berichtje en 
scan of kopie naar mij of het redactieadres, zodat we deze in een volgend nummer kunnen 
afbeelden.  
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BRIEF JUNGLE COMMANDO RONNIE BRUNSWIJK 
Willem Erfmann 
 
 
Willem Erfmann stuurde de redactie enkele kleurenkopieën met begeleidende tekst. 
Op 28 december 2011, tijdens de Eindejaarsbeurs in Barneveld, deed hij een mooie vondst 
(Afb. 1): een omslag met gedrukte tekst:  
 

Surinam National Liberation Army 
(jungle commando) 

LANGA TABBETJE – SURINAME 
SOUTH AMERICA 

 

 
Afb. 1. Ter linkerzijde van deze tekst staat het wapen van Suriname afgebeeld, ter rechterzijde de  vlag in een lauwerkrans. 
 
De omslag bevond zich tussen een partijtje poststukken in een één-euro bak, welke door het 
Regionaal Bestuur Fraters Suriname waren verzonden naar fraters in Tilburg (Afb. 2 en 3). De 
omslag van het Junglecommando is gericht aan het Comitee (sic) Christelijke Kerken te 
Paramaribo. Vermoedelijk zaten afgevaardigden van het Regionaal Bestuur in dit comité. 
 
Persoonlijk vindt Willem dit het meest bijzondere stuk uit de Republiek Suriname. Wie had 
ooit gedacht dat er iets postaals van het Junglecommando bestond? De binnenlandse strijd 
tussen Desi Bouterse, die weer regelmatig in het nieuws is, en Ronnie Brunswijk (Afb. 4) 
speelde zich af van medio 1986 tot eind 1987. 
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Noot redactie: vanwege de toenmalige precaire politieke situatie is het niet vreemd dat 
kenmerken van postale behandeling op het poststuk ontbreken. Het stuk is hoogst-
waarschijnlijk rechtstreeks door een contactpersoon bij het comité in Paramaribo bezorgd. 
 
 
 

 
Afb. 2 
 

 
Afb. 3 
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Afb. 4. Ronnie Brunswijk, zoals afgebeeld op de voorzijde van het boek ‘Dagboek van een verzetsstrijder’ van Frans van der 
Beek (1987). 
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BRUGPAREN SURINAME 
Teus Kamper en Jacques van Deelen 
 

De overzichten van de samenstelling van de vellen geven inzicht in de combinaties die 
kunnen voorkomen op FDC’s met brugparen. Ditmaal worden de FDC’s 331 t/m 350 
behandeld. Vorige afleveringen zijn te vinden in ZWP 154, 155 en 157. 
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*** 
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