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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 170 
 
ZWP 170, het tweede nummer van 2016, bereikt u allen hopelijk nog voor de clubtentoon-
stelling van 26 november a.s. Op deze dag, waarvan u het programma inmiddels hebt 
ontvangen, zijn er behalve de tentoonstelling ook een veiling en een gezamenlijke lunch. Komt 
allen! 
  

Gerard van Welie doet verslag van de World Stamp Show 2016 in New York, waarin ook enkele 
foto’s zijn opgenomen. Ook is er een kort verslag van Postex 2016 met enkele foto’s. 
Van Rob Ackerstaff verschijnt in dit nummer alweer het vijfde deel van zijn reeks artikelen 
over Zuid-Sumatra: het Redjang-district. 
Hans Kremer zond de redactie een in het Engels geschreven kort artikel over enkele 
ongebruikelijke stempels op post uit Batavia in 1946. 
Han Dijkstra komt met een aanvulling op de artikelen over het hulppostkantoor Hollandia-
Hamadi, die in ZWP 169 verschenen. Van zijn hand zijn ook een recensie van de nieuwe Mast 
Plaatfoutencatalogus en een artikel over het gedeelte over Nederlands Nieuw-Guinea in deze 
catalogus. 
Joop van Sikkelerus zond de redactie de posttarieven van Curaçao 2016. De voormalige 
Antillen worden verder vertegenwoordigd door twee artikelen van Bert van Marrewijk: 
‘Antilliaans/Arubaans strooigoed (deel 6)’ en de ‘Nederlandse Antillen na 10.10.10 (deel 4)’. 
In ‘Sranan gowtu / Surinaams goud’ bespreekt Bert een aantal bijzondere stukken uit de 
verzameling van mevrouw Willy van Leesten-Samson, voorzitter van de Surinaamse 
Filatelisten Vereniging. Hij bezocht haar tijdens zijn reis naar Suriname in maart-april 2016, 
waarvan hij verslag deed in ZWP 169. 
 
Verzoek van de redactie: gelieve artikelen aan te leveren in niet-opgemaakte vorm en afbeel-
dingen als aparte bijlage mee te zenden. Standaarddichtheid bij de meeste scanners is 200 dpi  
(bijvoorbeeld bij de scanners van HP), maar wij kiezen voor 300 dpi; dat geeft een betere  
kwaliteit. Graag even overleg met de redactie indien u hiervan afwijkt. 
 
ZWP 171: inzenden kopij voor 1 januari 2017. Verschijningsdatum: 1 februari 2017. 
 
 
 

BIJEENKOMSTEN 2016 
 
De bijeenkomsten van ZWP worden gehouden in: 

 
CJV Ons Huis (Taborkerk) 
Prinsesselaan 8 
6713 PX Ede 
Tel. 0318 – 613 259 
 

Bij de Taborkerk is meer dan voldoende ruimte om (gratis) te parkeren. ‘Onze’ ingang bevindt 
zich opzij van het gebouw, in het straatje evenwijdig aan de spoorlijn (Hovystraat). 
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Het gebruikelijke programma van een bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen: 
10.00 zaal open; ruilen,(ver)kopen, bijpraten, gegevens uitwisselen, vondsten scannen 
11.00 officieel gedeelte, veelal 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 
 
Datum laatste bijeenkomst 2016 
 
26 november (clubtentoonstelling) 
 
Data bijeenkomsten 2017: 25 februari – 22 april – 24 juni – 23 september – 25 november  
 

BELANGRIJKE  EVENEMENTEN  EN  PR 
 
Eindejaarsbeurs & Stamptales 
28 en 29 december 2016 
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6 
3771 CB Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 

Filateliebeurs Hilversum 
28 en 29 januari 2017 
Dudok Arena 
Hilversum 
www.filateliebeurs.nl 

 

Brievenbeurs Gouda 2017 
15 en 16 april 2017 
De Mammoet, Calslaan 101 
2804 RT Gouda 
www.brievenbeurs.com 
 

Postex 2017 
Derde weekend in oktober 2017 
Americahal, Laan van Erica 55  
7321 BX Apeldoorn 
www.postex.nl 

 
 

 

Multilaterale Hertogpost 2017 
25-27 augustus 2017 
Marathonloop 1 
5235 AA ‘s-Hertogenbosch 
Nationale postzegeltentoonstelling met 
nationale en internationale deelname uit 
verschillende Europese landen.  
 

 
 

VOOR ZWP BELANGRIJKE EVENEMENTEN IN DE KOMENDE JAREN 
 

 2018 50 Jaar ZWP en 70 Jaar Dai Nippon 
 2019 Nationale Tentoonstelling 
 2020 Brievenbeurs: thema de ‘Amerika’s’         

Het leek ons raadzaam u hier nu al op te wijzen, daar het maken van inzendingen voor 
tentoonstellingen altijd een tijdrovende klus is. U bent dus tijdig gewaarschuwd! 
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LEDENMUTATIES 
 
Overleden: G.G. Esser (zie In Memoriam) 

Nieuw lid: R.L. Boon, Rotterdam 
 
IN MEMORIAM GERRIT ESSER 

Op 22 oktober jl. overleed op 86-jarige leeftijd na een korte periode van ernstige ziekte ons lid 
G.G. (Gerrit) Esser. De oudere leden van ZWP zullen zich Gerrit zeker herinneren, ook al was 
hij de laatste jaren niet langer in staat onze bijeenkomsten te bezoeken. Het overlijden van zijn 
vrouw enkele jaren geleden was een grote klap voor hem en het duurde lang voordat hij dit 
verlies had verwerkt. Toch, als hij met iemand mee kon rijden, zagen we Gerrit plotseling weer 
verschijnen bij onze stand, in Barneveld of Apeldoorn. De laatste keer, nog voordat hij hoorde 
dat hij ernstig ziek was, gaf hij al aan dat hij overwoog zo langzamerhand een punt achter het 
verzamelen te zetten, waarbij hij hulp vroeg van ZWP. 
Gerrit was een vriendelijke en behulpzame man, bij velen geliefd. Zijn werkzame leven bracht 
hij voor een groot deel door op gemeentehuizen in verschillende plaatsen, laatstelijk als 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Rheden. Na zijn pensionering verrichtte hij 
veel vrijwilligerswerk; zo is hij jarenlang chauffeur geweest in het gehandicaptenvervoer. Als 
lid van ZWP was hij vooral geïnteresseerd in Nederlands Nieuw-Guinea, maar ook van andere 
gebieden (Nederland, Duitsland) bezat hij het nodige. Bovendien verzamelde hij niet alleen 
postzegels, maar ook ansichtkaarten, met name van Dieren (zijn woonplaats) en Renswoude 
(zijn geboorteplaats).  
Het is daarom niet verwonderlijk dat zijn begrafenis op 29 oktober jl. drukbezocht was. Bert 
van Marrewijk en Han Dijkstra hebben deze namens ZWP bijgewoond. Met het overlijden van 
Jelis Klip op 25 april van dit jaar en van Gerrit Esser verliezen wij twee trouwe en geziene 
leden. 
H.D. 
 

AANVRAGEN TOEGANGSCODE WEBSITE 

Zoals vermeld in het vorige nummer (ZWP 169, blz. 5), zijn niet alle delen van de website van 
ZWP meer toegankelijk voor niet-leden. In tegenstelling tot wat in ZWP 169 werd gezegd, moet 
u uw persoonlijke toegangscode echter zelf aanvragen bij webmaster Maarten Severijn!  
 

PLAGIAAT EN HET ZORGVULDIG GEBRUIK VAN BRONNEN 

Wij willen allen die ons blad lezen en waarderen wijzen op de zin die te vinden is op het 
binnenblad: “Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met 
toestemming van de auteur, de redactie of het bestuur.” 
Voor ons, schrijvers van het Mededelingenblad van ZWP, gelden vanzelfsprekend dezelfde  
regels. Wij hechten aan zorgvuldig gebruik van bronnen, van zowel teksten als afbeeldingen. 
Bij gebruik van meerdere afbeeldingen voor een artikel vragen wij toestemming om deze te 
publiceren; bij gebruik van een afbeelding van een openbare site geven wij altijd de 
bronvermelding. 
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NIEUWE PLAATFOUTENCATALOGUS VAN MAST: BESPREKING  
Han Dijkstra 
 
Eind september verscheen dan eindelijk de langverwachte 8e editie van de Mast Catalogus 
Plaatfouten. Terwijl in de eerste zeven edities alleen de plaatfouten van Nederland waren 
opgenomen, worden nu voor de eerste keer ook die van de Overzeese Gebiedsdelen 
gepresenteerd. Dit heeft geresulteerd in een mooi gedrukt, dik boekwerk van bijna 700 pagina’s, 
met ten opzichte van de vorige editie, meer dan een verdubbeling van het aantal 
gecatalogiseerde plaatfouten, dat nu bijna 8.000 bedraagt. 
 
Wim Mast neemt hiermee op gedenkwaardige wijze afscheid van zijn werk als plaatfout-
specialist en als uitgever van de catalogus, die zijn naam draagt. Gelukkig heeft hij een opvolger 
gevonden in de jeugdige, want 32-jarige Matthieu Schoenmaker uit Barneveld, die de 
webwinkel www.specialsale.nl beheert. U kunt hem aantreffen in een van de handelaren-stands 
in de Veluwehal, tijdens Hollandfila of de Eindejaarsbeurs. 
 
Een plaatfoutencatalogus is vanzelfsprekend nooit af; telkens weer worden nieuwe fouten 
ontdekt en niet alleen in nieuwe uitgiften. Dit verklaart voor een deel het immer groeiende 
aantal van deze afwijkingen. Daarbij komt dat Mast minder streng in de leer is dan bv. Jan 
Wilgenburg, die jaarlijks het gedeelte over plaatfouten in de NVPH-catalogi verzorgt. De 
criteria van Jan zijn: duidelijke zichtbaarheid zonder loep en terug te vinden op de vellen in het 
Museum voor Communicatie, het voormalige Postmuseum. Bij de bestudering van plaatfouten 
van Mast loop je echter groot risico je ogen te bederven tijdens het speuren, met of zonder loep, 
in je eigen verzameling naar de puntjes, krasjes en stipjes die in zijn catalogus zijn afgebeeld. 
Het gehanteerde prijsniveau vind ik persoonlijk erg hoog en ook niet altijd logisch. De reden 
van de hoge prijswaarderingen, die mij informeel werd toevertrouwd, geeft een fraaie inkijk in 
de ziel van de Nederlandse filatelist. De hoge catalogusprijzen bieden handelaren de 
gelegenheid om flinke kortingen te geven, want daar houden wij van, krenten die we zijn.  
 
In de vooraankondigingen in ZWP 168 en 169 van de nieuwe catalogus heeft u kunnen lezen 
over de oorzaken van de grote vertragingen tijdens de samenstelling. De ziekte en het overlijden 
vorig jaar van Leny, zijn vrouw, en daarna de ziekte van Wim zelf, hebben er diep in gehakt. 
Bovendien had hij de hoeveelheid werk grotelijks onderschat. Gelukkig kwam er in het laatste 
stadium voor publicatie veel hulp, in de vorm van vrijwilligers, maar ook van vakantiehulpen, 
die de duizenden scans maakten en met de beschrijvingen hielpen. Het is dientengevolge wel 
een haastklus geworden en dat is hier en daar goed te merken. Zo ontbreekt bv. een 
inhoudsopgave! Dit is niet onoverkomelijk wat betreft het raadplegen van de catalogus, maar 
wel lastig wanneer je op zoek gaat naar het tiental portretten, merkwaardigerwijs ‘essays’ 
genoemd, van zogenoemde plaatfoutendiehards. Het stuk geschreven door Wim Mast zelf, dat 
afgesloten wordt met een mooie foto van het echtpaar Mast in gelukkiger tijden, vond ik bij 
toeval op blz. 572-573.  
Een ander voorbeeld: na ontvangst van het boek ging ik meteen op zoek naar het gedeelte over 
Nederlands Nieuw-Guinea en UNTEA, waaraan ik zelf heb meegewerkt, door nieuwe 
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plaatfouten en opdrukafwijkingen te melden en een inleiding te schrijven bij UNTEA. De schrik 
sloeg mij om het hart toen ik tevergeefs hiernaar zocht, want aansluitend op Nederlands-Indië 
en Indonesië (1950) begon het gedeelte over Curaçao. Uiteindelijk vond ik NNG en UNTEA 
helemaal aan het einde van de catalogus, op blz. 674-690! 
Toen de eindstreep in zicht was, werd Wim blijkbaar onverwacht creatief in zijn beschrijvingen. 
Deze zijn doorgaans saai, zoals bv. “rood stipje onder de eerste D van Nederland”, “wit vlekje 
aan de rechterpoot van de U”, enz. Bij de beschrijving van enkele plaatfouten op de Leprazegels 
(1956) en Kinderzegels (1957) echter stuit de argeloze lezer op: “Een kokosnoot is op de grond 
gevallen.” (43 P), “Op het strand ligt ook al een kokosnoot.” (43 P1), om vervolgens af te sluiten 
met: “En daar ligt er nog één!!!!” (45 P). Nijntje in Nieuw-Guinea! En wat te denken van deze 
beschrijving van een plaatfout op een zegel van de Keverserie (1961): “Krasje bij de poeperd.” 
(69 PM1)! 
 
Ondanks de typefouten, verwisselingen van afbeeldingen en allerlei gekkigheden, en ondanks 
de relatief hoge verkoopprijs (€ 69,50) is de catalogus uitstekend bruikbaar, doordat alle 
plaatfouten en afwijkingen duidelijk en vergroot in kleur zijn afgedrukt. Bij zegels waarop veel 
plaatfouten voorkomen, staat bovendien een overzichtsafbeelding, waarop met pijlen en 
nummers wordt aangegeven waar op de zegel men deze kan vinden. Een mooie vondst. 
 
Wim Mast heeft de kritiek op de slordigheden, die zeker zal komen, al ondervangen door 
allereerst aan alle kopers een e-mail te zenden met een lijst met errata en aanvullingen en 
vervolgens per post een stickervel met afbeeldingen ter vervanging van fouten in de 
afbeeldingen. Bovendien worden wij opgeroepen om onze op- en aanmerkingen en nieuwe 
meldingen door te geven aan Matthieu Schoenmaker, die deze te zijner tijd in de 9e editie zal 
verwerken. 
 
Daarom: eind goed, al goed. Wij feliciteren Wim Mast met de voltooiing van deze gigantische 
laatste klus en wensen hem het allerbeste voor de toekomst. Op beurzen zullen wij hem niet 
meer zien, daar hij zijn winkelvoorraad plaatfouten heeft overgedragen aan zijn opvolger. 
 
Onze interessegebieden komen met meer dan 100 pagina’s ruim aan bod, wat uitstekende 
reclame voor de studiegroep is. In dit nummer besteed ik aandacht aan een aantal nieuwe 
plaatfouten van Nederlands Nieuw-Guinea, die al dan niet de nieuwe Mast hebben ‘gehaald’. 
In ZWP 171, dat in februari 2017 zal verschijnen, zal ik hetzelfde doen voor UNTEA. 
Overigens, wie voelt zich geroepen om Nederlands-Indië, de Antillen en Suriname onder 
handen te nemen? 
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NIEUWE CATALOGUS PERFINS NEDERLAND EN OVERZEE 
 
Vanaf 26 november a.s. is de nieuwe Catalogus van de Perfins van Nederland en OR te koop. 
Dit is de 3e editie. De samenstellers zijn Jan L. Verhoeven en Nico van der Lee. De catalogus 
is te bestellen bij www.perfinclub.nl of penningmeester@perfinclub.nl. Prijs: € 29,- excl. 
verzendkosten.  
Speciale aanbieding! De catalogus kost u slechts € 16,-, als u lid wordt van de Perfinclub 
Nederland. De contributie tot 1 januari 2018 is € 13,-. 
Nieuw in de 3e editie: 

 30 nieuw gevonden perfins 
 3800 nieuwe meldingen 
 gewijzigde uitleg fiscaalzegels 
 nieuwe hoofdstukken over Nederlandse perfins in buitenlandse zegels en buitenlandse 

perfins in Nederlandse zegels 
 360 pagina’s, met voorbeelden in kleur 
 prijsindicaties 

 

WORLD STAMP SHOW 2016 IN NEW YORK  
Gerard van Welie  
 

U heeft het vast al gelezen in het maandblad ‘Filatelie’. Van 28 mei tot 
4 juni werd in New York (waar anders) een van de grootste 
postzegelevenementen sinds jaren gehouden. Twaalf Nederlanders 
lieten daar hun collectie zien en vielen goed in de prijzen. Van de 
twaalf waren er maar liefst drie lid van ZWP: Sybrand Bakker, Fred 
Boom en ikzelf. Sybrand liet zijn ‘Postal History of Internees and 
POW’s held in Australia during WW II’ zien en kreeg groot verguld 
zilver, 85 punten. Ik kreeg hetzelfde metaal, 88 punten voor 
‘Destination Insulinde’. Fred Boom kreeg goud, 91 punten voor 
‘Military Mail in the Netherlands in the Napoleonic Era’.  

De truc van de Amerikanen om veel bezoekers te trekken was om elke dag een grote 
hoeveelheid bijeenkomsten, lezingen, presentaties en veilingen te organiseren. Zo was er een 
bijeenkomst met een lezing door Paul Wijnants uit België over de VOC. Dat ging onder andere 
over de posttarieven die de Heeren Zeventien van de VOC in 1788 in hun Plan Posterijen voor 
het vervoer van de particuliere brieven hadden bepaald. Het tarief hing niet af van het gewicht 
maar van het formaat van de brief. Daartoe werden kistjes van oplopend formaat aan de 
betrokken VOC-dienaren op de diverse kantoren en nederzettingen van de VOC verstrekt. Die 
kon het port dan vaststellen door uit te proberen in welk kistje de brief nog net paste. Een brief 
van het eerste formaat kostte dan 6 stuiver, van het tweede formaat  
12 stuiver, van het derde een gulden, enzovoorts. Dat liep door tot zeven gulden.  
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Helaas weten we nu niet meer hoe groot die kistjes waren. Paul Wijnants heeft nu geprobeerd 
dit te achterhalen door van de hem ter beschikking gestelde gegevens van brieven in de 
collecties van diverse verzamelaars lengte en breedte te meten en die cijfers in een tabel te  
zetten met het toegepaste tarief. Helaas heeft zijn onderzoek, dat hij in New York presenteerde, 
nog niet tot een bevredigende oplossing geleid, maar het is een goede poging.  
 
 

 
 

 

    

Een brief van het tweede format omdat 12 stuivers is gestempeld V.l.n.r.: Suwito Harsono, Alex 
Schauss en Gerard van Welie  

 
Verder was er een meeting voor Indonesië-verzamelaars. Die werd helaas niet zo goed 
bezocht. Toch kwam ik er een paar oude vrienden tegen.  

 
Behalve Nederland had ook Indonesië een sterke vertegenwoordiging: twee juryleden, Suwito 
Harsono en Tono Putranto, en zes inzenders:  
 
Asroni Harahap Study of Postal Cancellation during Japanese 

Occupation of the Netherlands Indies 1942-1945 
goud, 92 punten  
+ ereprijs  

Mayong Bibakkat 
Kuala 

Netherlands Indies Airmail 1927-1942 groot verguld 
zilver, 87 punten  
+ ereprijs   

Christopher 
Tampenawas 

Indonesia 1945-1950 Local Issued Stamps in 
Java Island 

groot verguld 
zilver, 86 punten 

Fadli Zon Netherlands Indies Postal Cancellation 1789-
1917 

groot verguld 
zilver, 86 punten 

Avie Wijaya Republic Indonesia 1945-1949 Under NICA 
(Netherlands Indies Civil Administration) 

verguld zilver, 
83 punten 

Mauritania 
Wibawanto 

Growth and Development of Revenues in 
Republican Java 1945-1949 

verguld zilver, 
83 punten 

POS Indonesia 150 Years Stamps in Indonesia 1864-2014  
(2 volumes), literatuurklasse 

zilver, 70 punten 
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Andere inzenders met Nederlands Oost- of West-Indische verzamelingen waren:  
 

Sven Påhlman, 
Zweden 

Dutch West Indies: Postal Routes and Rates 
1695- 1918 

goud, 90 punten  
 

Mao-Hsin Lin, 
Chinees Taipei 

Netherlands East Indies Airmail from 1920 to 
1942 

goud, 90 punten 

Richard Wheatley, 
Verenigd 
Koninkrijk 

Netherlands East Indies Mail 1789 to 1877 groot verguld 
zilver, 88 punten 

Kees Adema,  
USA 

World War II: Effect on Mail in Holland and the 
East Indies 

groot verguld 
zilver, 85 punten 

   
U heeft dus heel wat gemist! Maar u krijgt een tweede kans: Volgend 
jaar augustus wordt de wereldtentoonstelling in Bandung gehouden. 
In New York werden wij Nederlanders door de Indo-nesische 
delegatie van harte uitgenodigd om erbij te zijn. Dat kan natuurlijk 
om alleen eens rond te kijken, maar als u een mooie verzameling heeft 
kunt u wellicht ook zelf meedoen. Wilt u hier meer over weten, e-
mail dan naar Arie Zonjee, ariezonjee@online.nl Natuurlijk kunt u 
ook op de website van de tentoonstelling kijken: 
http://bandung2017.org/  

  

V.l.n.r.: Arie Zonjee, José Ramón Moreno (FEPA voorzitter), Johan Diesveld, Hotze Wiersma, Tono Putranto en Gerard van 
Welie  

DIV 652 



November  2016                                                                      ZWP Mededelingenblad nr.170– bladzijde  10 
 

POSTEX 2016 

Zoals gebruikelijk bood Postex verschillende studiegroepen de mogelijkheid om in de 
Americahal hun jubileum te vieren. Dit jaar waren dat de Contactgroep Oost-Europa, De 
Vliegende Hollander, PZV Griekenland en Motiefgroep De Velrand. Er waren daarom veel 
kaders van deze verenigingen te bezichtigen met prachtige inzendingen. De tentoonstelling 
was ook open voor individuele inzenders.   
 
Bij het doorbladeren van de catalogus kwamen we de namen van een aantal leden van ZWP 
tegen. Gerard van Welie, aspirant-jurylid, was zo vriendelijk om de door deze leden behaalde 
resultaten aan ons door te geven. 
 
Jan van den Berg Rondom de Kreta blokkade van 1897/98 buiten mededinging 
Jan van den Berg De eerste briefkaart van Griekenland buiten mededinging 
Kees de Baar:   Briefwisseling tussen Zeeland en de 

Zuidelijke Nederlanden 1550 – 1831  
  

cat. 2, 92 punten, 
goud 

Gerard van Welie 1852: de eerste postzegels van Nederland cat. 2, 87 punten, 
goud  

Gerard van Welie A message from Insulinde cat. 3, 93 punten, 
goud  en ereprijs 
Bondsmedaille 

Fred Nash  
 

The cancels and overprints of the delivery 
houses of Dutch West Borneo   

cat. 3, 80 punten, 
goud 

Wim Tukker Civiele censuur Australië 1939 – 1945 cat. 2, 91 punten, 
goud en ereprijs 
Bondsmedaille 

 
 
 

 

 

Gerard van Welie, Wim Tukker en Kees de Baar,  ZWP-leden met meer dan 90 punten !!!!! 
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Kees de Baar ontving 92 punten (Foto René 

Hillesum Filatelie, Zwijndrecht) 
Fred Nash, helemaal uit Utah, USA, met Bestelhuizen West Borneo

 

 
Dolle pret bij de stand van ZWP. Links Nico de Weijer, rechts Han Dijkstra 

(Foto René Hillesum Filatelie, Zwijndrecht) 
 

 
Leo Vosse hoefde niet zo nodig op de foto, maar moest toch … 

(Foto René Hillesum Filatelie, Zwijndrecht) 
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HET REDJANG DISTRICT  
 

Rob Ackerstaff        

 
Figuur 1: Het Redjang District van de residentie Benkoelen (rode pijl).  

  

  Het Redjang district ligt in de bovenlanden noordoostelijk van de stad Benkoelen 
en de twee plaatsen die hier in dit verhaal een hoofdrol gaan spelen zijn Tjoeroep en 
Kepahiang (fig.1). Samen met het al eerder besproken Lebong District zal deze streek 
van Zuid Sumatra een belangrijke plaats gaan krijgen in de vroege geschiedenis van de 
jonge Republiek.   

 
Figuur 2: Links een impressie van Tjoeroep eind 19e eeuw en rechts de weg van Tjoeroep 

naar Kepahiang eind jaren veertig van de vorige eeuw.   
 

NI 680 
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Van haar rondreis door Zuid Sumatra maakte mevrouw T. Lach de Bère-Van der 
Vlies een lezenswaardig verslag.1 Zij bereikte de hoogvlakte van Redjang vanuit het 
Palembangse laagland via de plaatsjes Moearab(e)liti en Loeboeklinggau:  

“ Tjoeroep is een heerlijk plaatsje op ± 750 Mr. boven zee gelegen en heeft een zeer 
gezond klimaat. Aan alles is dan ook te zien dat het stadje een goede toekomst tegemoet 
gaat. Het nieuwe post- en telegraafkantoor, het nieuwe telefoonkantoor, de nieuwe 
woning van de arbeidsinspecteur, het nieuwe gemeente-kantoor, de keurige pasang-
grahan, misschien binnenkort een nieuw hospitaal, het binnen niet al te langen tijd hier 
komen van een Assistent-Resident, de drukke pasar, enz., dit alles wijst op snellen 
vooruitgang….Het postkantoor van Tjoeroep is in zijn klasse het drukste van heel Indië.” 
Moge deze laatste opmerking misschien wat overdreven zijn, duidelijk wordt wel dat 
begin dertiger jaren van de vorige eeuw veel in Tjoeroep was vernieuwd en dat de 
bezoekster hoog gespannen verwachtingen koesterde over de toekomst van dit 
bergstadje. Dit alles speelde zich af zo’n honderd jaar na het vertrek van Thomas Raffles 
en kennelijk was er sindsdien in de residentie Benkoelen veel in positieve zin veranderd.  

TJOEROEP  
  

  In Tjoeroep wordt op 15 september 1912 een hulppostkantoor geopend, dat in 1928 
een postkantoor wordt – dus waarschijnlijk in het hierboven beschreven nieuwe gebouw 
– om in 1934 weer gedegradeerd te worden tot een hulppostkantoor.12 Gedurende de 
eerste periode als hulppostkantoor ressorteerde het onder Kepahiang, dat dan een 
postkantoor heeft, en gedurende de tweede periode ressorteerde het onder Benkoelen. 
Immers Kepahiang is vanaf 1931 zelf ook een hulppostkantoor geworden.  

 In de eerste jaren van zijn bestaan heeft het kantoor Tjoeroep een zwart en 30 mm 
lang naamstempel zonder kader gebruikt, een stempel dat uiterst zeldzaam is.2 In figuur 
3 staat dit stempel centraal afgebeeld met aan weerszijden een zegel met een gedeeltelijke 
afstempeling van het plaatsje Tjitjoeroeg, dat in de Preanger op Java ligt. Dit laatste 
stempel is veel minder zeldzaam en wordt nogal eens verward met dat van Tjoeroep. 
Over het centrale doublet van Tjoeroep staat overigens ook nog een kortebalkstempel 
van Kepahiang.   

   

       
Figuur 3: Centraal het naamstempel van TJOEROEP met links en 

rechts daarvan een deel van het naamstempel van 
TJITJOEROEG 
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Vanaf augustus 1914 tot juli 1916 is het gebruik van één type grootrondstempel 
bekend (fig. 4).3   

 

       
  

Figuur 4: Het grootrondstempel van TJOEROEP gebruikt op 17 
augustus en 6 april en 3 juli 1916 

 

Vervolgens zijn vanaf 1917 van het langebalkstempel de types 1, 2 en 6 in 
gebruik genomen (fig. 5).11 Alle drie de types hebben brede en vierkante letters en verder 
valt op dat type 2 een duidelijk afgeronde gebruiksperiode kent van mei 1924 tot juni 
1939. De types 1 en 6 zijn daarentegen voor de oorlog gebruikt tot in de jaren veertig, 
waarbij type 1 met een aantal kleine variaties een gebruiksperiode van 25 jaar kent.  

  

       
  

Figuur 5: De langebalkstempels 1, 2 en 6 van TJOEROEP gebruikt op 4 
januari 1918,  24 januari 1927 en 12 september 1939.   

  
Figuur 6 toont een aantal voorbeelden van het langebalkstempel type 1 en 6 

gebruikt tijdens de jaren 1941 en 1942, dus tot vlak voor de Japanse invasie van deze 
regio. Na ampel onderzoek met passende vergroting moet gesteld worden dat de twee 
stempels wel erg veel op elkaar lijken. Met name de vorm van de letter R is in beide 
stempels identiek: een R met een ronde poot ofwel R=Rdp. Feitelijk is het enige verschil 
de wijze van uuraanduiding. Met andere woorden, te Tjoeroep zijn de langebalkstempels 
type 1 en 6 in ieder geval naast elkaar gebruikt tot de komst van de Japanners.   
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Figuur 6: De langebalkstempels 1 en 6 van TJOEROEP gebruikt op 17 
 januari 1941,  7 februari 1942, 25 juli 1941 en in april 1941.     

De Japanse en Republikeinse jaren  
  

Wat mogen we nu aan stempelgebruik tijdens de Japanse bezetting verwachten? 
Ook nu was bij het beantwoorden van deze vraag de nieuwe DN-catalogus weer onze 
leidraad.4 Op pagina 436 wordt gesteld, dat er te Tjoeroep slechts één type vooroorlogs, 
Nederlands-Indisch langebalkstempel is gebruikt: een type 010. Dus het stempeltype met 
smalle balk, met 10 verticale strepen in de beide segmenten die los staan van de 
binnenring en met een biffagerand. Over de wijze van uuraanduiding wordt echter bij 
deze typering geen uitspraak gedaan. Voor hetzelfde geld zou het een type 1 óf een type 
6 kunnen zijn. In dit geval blijkt, dat het zowel een type 1 als een type 6 is: dus een type 
1/010 én 6/010.  

Figuur 7 toont vier voorbeelden van type 1: 1) tweemaal met de Christelijke 
jaartelling uit juli en november 1942; en 2) tweemaal met de Showa datering uit maart 
1944.  

 
 

Figuur 7: Het vooroorlogse langebalkstempel 1 van TJOEROEP 
gebruikt op 13 juli en 30 november 1942 (Christelijk) en op 13 
en 18 maart 1944 (=19). 
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Figuur 8 laat zien dat in dezelfde periode ook het type 6 is gebruikt. Van dit 
type hebben we echter geen Christelijke doch alleen een Showa datering uit de jaren 
1943 en 1944 gevonden. Met andere woorden, het type 010 van Tjoeroep uit de DN-
catalogus staat in dit geval zowel voor het langebalkstempel type 1 als het type 6.  

 
 

Figuur 8: Het vooroorlogse langebalkstempel 6 van TJOEROEP gebruikt op 14 augustus, 
9 september, 11 november en 15 december 1943 (=18) en op 10 februari 
1944 (=19).   

  
Vanaf 1944 is ook het Japanse stempel type 220 in gebruik genomen (fig. 9).7  

  

 
  

Figuur 9: Het Japanese stempel 220 van TJOEROEP (チユルウプ) 
gebruikt op 15 mei en 12 oktober 1944 (=19) en 2 januari 
1945 (=20).   

Pas tijdens de Tweede Politionele Actie eind 1948 (Operatie Kraai) zal Nederland 
pogingen ondernemen om vanuit het noordwestelijke deel van de residentie Palembang 
het Barisan gebergte in te trekken om plaatsen als Tjoeroep en Kepahiang onder hersteld 
Nederlands gezag te plaatsen. Kortom, de Republikeinen hebben een periode van ruim 
twee jaar om hier een stevig Interim gezag te vestigen.    

   Worden tijdens de Japanse bezettingsjaren de types 1 en 6 van het langebalk-stempel 
van Tjoeroep nog lange tijd naast elkaar gebruikt, tijdens de jaren van het Republikeins 
Interim gezag zijn we alleen nog maar type 6 – dus het type met de 24-uuraanduiding – 
tegengekomen. Bovendien valt op dat het jaartal 1946 als 4. 6. wordt weergegeven met 
steeds dezelfde grootte van cijfers als elders in de datumbalk. 

 

NI 684 

  

        

     



November  2016                                                                      ZWP Mededelingenblad nr.170– bladzijde  17 
 

In 1947 lijken kleinere cijfers voor het jaartal te worden gebruikt en staan de 4 en de 7 
ook opvallend dicht bij elkaar (fig. 10, 11 en 12). Vooral op de linker envelop van figuur 
11 is dat goed te zien.  

 
Figuur 10: Het vooroorlogse langebalkstempel 6 van TJOEROEP gebruikt in 

1946 en 1947.  

De briefomslag links in figuur 11 is oorspronkelijk gemaakt in opdracht van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. en in tweede instantie, waarschijnlijk in 
opdracht van de republiek, is die naam veranderd in Bank Indonesia. Kortom, een 
prachtig Republikeins poststuk dat in al zijn eenvoud aangeeft, dat het bankwezen van 
de jonge republiek in 1947 al redelijk geïnstitutionaliseerd was. Rechts een meer 
moderne versie van een envelop van de Bank Indonesia.  

 
  

Figuur 11:Twee enveloppen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. en van de 
Bank Indonesia  op 15 maart en 20 juni 1947 verstuurd van Tjoeroep naar 
Palembang.  

Het knipsel van figuur 12 laat een interessant stukje postale geschiedenis uit de 
rumoerige jaren van WW II zien. De zegels zijn aangemaakt op de drukkerij G. Kolff & 
Co te Batavia en in de jaren 1941/1942 – dus nog voor de Japanse invasie – verstrekt aan 
de postkantoren van de Indische archipel. Daar het 25e Japanse leger op Sumatra het 
gebruik van zegels met de beeltenis van koningin Wilhelmina had verboden, werden ook 
de Van Konijnenburg zegels in deze regio voorzien van verschillende  
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Japanse opdrukken. In dit geval dus van de opdruk voor Banka en Billiton in violet (DN 
70v).5 De vier hier getoonde zegels zijn echter nooit op een van de kantoren van deze 
twee eilanden gebruikt. Na de uitgifte van de definitieve Japanse serie voor Sumatra, 
waarvan de laatste zegels in augustus 1944 zijn verschenen, kregen de postkantoren op 
Sumatra de opdracht de nog voorradige zegels naar hun hoofdpostkantoor te sturen. Voor 
Banka en Billiton (B&B) was dit Palembang. Aldaar zijn grote hoeveelheden postzegels 
met en zonder Japanse bezettingsopdrukken voorzien van diverse handstempels, in dit 
geval de Republikeinse opdruk 42 in zwart.6 De in figuur 12 getoonde zegels zijn 
kennelijk verstuurd naar en gebruikt te Benkoelen en het poststuk is acht dagen later in 
Tjoeroep aangekomen en daar van een ontvang-ststempel voorzien. De volledige DN-
notatie voor de zegels is 42z/70v-50: zegel 50 (40c. Van Konijnenburg ofwel NVPH no. 
281) met de Japanse opdruk 70 in violet voor B&B en de Republikeinse opdruk 42 in 
zwart voor Benkoelen.   

  

 
Figuur 12: Rechtsonder het langebalkstempel 6 van TJOEROEP gebruikt op 22 mei 1947. 
Over de zegels staat het langebalkstempel 6a of 6b van BENKOELEN gebruikt op 14 mei 
1947. 

  
Uit de Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische 

betrekkingen van de jaren 1945-1950 kunnen de militaire ontwikkelingen ten tijde van 
de Tweede Politionele Actie aardig worden gereconstrueerd: “In de vroege ochtend van 
30 december [1948] rukte een zwak bataljon vanuit Lahat op naar Tebing Tinggi en 
Moeara Beliti. De vijandelijke tegenstand was gering, doch de zorgvuldig voorbereide 
vernieling van bruggen [o.a. over de Moesi] zorgde voor veel vertraging. Ook de opmars 
naar Tjoeroep liep, mede door het zeer slechte weer, belangrijke vertraging op. In de 
omgeving van Tjoeroep en Kepahiang moesten uitgebreide zuiveringsacties worden 
gehouden, waarbij verscheidene malen weliswaar kleine doch goed georganiseerde 
tegenstand moest worden overwonnen. De tegenstander week hier in algemeen NW. 
richting uit [richting Moearaaman en het Lebong District]. Wegens de vertraging, welke 
de opmars over Tjoeroep naar Benkoelen ondervond, werd een landing bij Benkoelen 
bevolen. Hiervoor werd o.a. een cie uit O.-Indonesië aangetrokken. Deze landing, 
gesteund door de KM en de ML had in de ochtend van 5 Januari plaats…. De tegenpartij 
trok zich naar het gebergte en in N. Richting terug.”  
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En wat verderop lezen we in een rapport ‘omtrent de toestand in de Negara Sumatra 
Selatan’ van 31 januari 1949: “De aandacht wordt gevestigd op het gebied van Moeara 
Aman, waar zich de grootste concentratie bevindt. Hier is vermoedelijk ook het 
bestuurlijk centrum onder Dr. Isa waarbij zich de Residenten van Benkoelen (Hazairin) 
en van Palembang (Abdul Rozak) hebben gevoegd. Dr. Isa heeft aldaar de beschikking 
over twee radiozenders….Moeara Aman biedt als laatste redoute vele voordelen. Slechts 
één gemakkelijk te versperren bergweg voert er heen. De vallei levert voldoende rijst; 
de electrische centrales van Tes en van de Simaumijnen geven stroom voor de zenders; 
de mijnschachten geven voldoende dekking aan Stafkwartieren en radiostations tegen 
luchtbombardementen”. En tenslotte op 23 juni 1949: “In de eerste maanden der tweede 
politiële actie werden slechts de hoofdplaats Benkulen vanuit zee en meer naar het 
noorden het plaatsje Tjurup vanuit Palembang door onze troepen bezet.”10  
  

 Kortom, de Nederlandse troepen weten hun tegenstander uit een groot gedeelte van 
het Redjang District te verdrijven. De Republikeinen trekken zich terug: in eerste 
instantie naar Tjoeroep en uiteindelijk in de richting van Moearaaman en het Lebong 
District waar zij een vrijwel onneembaar redoute weten te vestigen. Deze streek, het 
Lebong District dus, behoort tot een van de regio’s van de voormalige residentie 
Benkoelen waar na de Japanse capitulatie in augustus 1945 het Nederlands militair en 
civiel gezag niet zijn hersteld.    

Hersteld Nederlands gezag  
  

 Tjoeroep wordt dus begin januari 1949 na felle gevechten door de Nederlandse troepen 
vanuit Loeboeklinggau en Moearabliti veroverd. In wezen dus over dezelfde route die 
een twintigtal jaren eerder door mevrouw Lach de Bère-Van der Vlies is beschreven.   

  
 Onder het herstelde Nederlands gezag wordt in eerste instantie een relatief groot 
naamstempel in een enigszins gegolfd kader gebruikt (fig. 13).   

 

 

     
Figuur 13: Het naoorlogse naamstempel van TJOEROEP in violet en 

zwart, gebruikt op NVPH nrs. 317 en 351. 
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Wij hebben het zowel in violet als in zwart gevonden. Als men de vorm van de 
letters goed in ogenschouw neemt, met name die van de R, lijkt het stempel lokaal (?) in 
de haast te zijn vervaardigd. Het gebruik van een naamtempel te Tjoeroep tijdens de jaren 
van naoorlogs Nederlands gezag wordt in het standaardwerk van Bulterman wel 
vermeld, maar bijzonderheden over het stempel worden verder niet gegeven.7   

  
Tjoeroep is een van de weinige, zo niet het enige kantoor in deze contreien dat 

na herstel van het Nederlands gezag een naamstempel heeft gebruikt. Waarschijnlijk is 
het oude vooroorlogse Nederlands-Indische langebalkstempel type 6 in het ongerede 
geraakt. In ieder geval zien we dit stempel de volgende jaren niet meer terug. Wel komen 
we van dit kantoor uit de periode eind 1944 begin 1945 – dus uit de laatste maanden van 
de Japanse bezetting – verhoudingsgewijs veel W3-formulieren tegen (fig. 14). Deze zijn 
op de gebruikelijke wijze voorzien van het administratief stempel TJOEROEP dat 
verrassend veel lijkt op het naamstempel uit de beginperiode van dit kantoor (fig. 3). De 
formulieren zijn tevens voorzien van het Japanse stempel 221 van Bekoelen (ベンクー

レン/スマトラ) gebruikt in 1945.  

Interessant is dat bij de afwerking te Tjoeroep de Japans dynastieke jaartelling wordt 
gebruikt (2604/2605), terwijl in het stempel 221 van Benkoelen steeds een Showa 
datering wordt gehanteerd (20=1945).   

 
Figuur 14: Drie W3-formulieren van Tjoeroep van 27 december 1944 en 19 februari en 
3 februari 1945.     

  
  Het Nederlandse gezag wilde overigens de inname van Tjoeroep niet onopgemerkt 
aan de plaatselijke bevolking laten voorbijgaan. Op Koninginnedag april 1949 wordt de 
overwinning met een militaire parade op feestelijke wijze gevierd. De belangstelling van 
de bevolking was zo te zien niet onaanzienlijk (fig. 15).   
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Figuur 15: De militaire parade op Koninginnedag 30 april 1949 te 
Tjoeroep.  

  

De staat Indonesië  
  

Pas in de loop van 1949, dus nog onder hersteld Nederlands gezag, wordt te 
Tjoeroep een nieuw langebalkstempel in gebruik genomen: in dit geval een type 14 (fig. 
16). Wij hebben het niet eerder dan van september 1949 gevonden en ditzelfde stempel 
wordt ook nog gedurende de eerste jaren na de soevereiniteitsoverdracht gebruikt.   
  

       
  

Figuur 16: Het nieuwe naoorlogse langebalkstempel 14 van TJOEROEP 
gebruikt in  september 1949 en op 16 oktober 1951 en 27 november 1950.   

  
Weer wat later in de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt dit stempel dan 

vervangen door een nieuw langebalkstempel type 6, nu met de kantoornaam volgens de 
nieuwe spelling geschreven als TJURUP (fig. 17).   
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Figuur 17: Het langebalkstempel type 6 van TJURUP gebruikt in februari 1953 en op 
27 mei 1957 en 20 mei 1955.  

KEPAHIANG  
  

Het plaatsje Kepahiang ligt eveneens aan de bovenloop van de Moesi rivier op 
500 meter boven zeeniveau en was in het begin van het Nederlands beheer over 
Benkoelen de hoofdplaats van de onderafdeling Redjang. In de jaren twintig van de 
vorige eeuw bedroeg het aantal inwoners 990, waarvan slechts een twintigtal 
Europeanen. Het merendeel bestond uit Soendanese immigranten en Chinezen.8 Het ligt 
dus feitelijk aan de gouvernementele weg die vanuit de stad Benkoelen via Kepahiang 
en Tjoeroep naar het Lebong District loopt: zie de overzichtskaart van figuur 15 uit het 
gelijknamige verhaal.    

In Kepahiang wordt op 1 oktober 1908 een postkantoor geopend, dat op 1 
november 1931 tot hulppostkantoor wordt gedegradeerd en dan onder Benkoelen 
ressorteert.12 De uitspraak van de plaatsnaam is overigens Kepajang, met de klemtoon 
op de voorlaatste lettergreep.   

 
Figuur 18: Links het militair kampement te Kepahiang anno 

1869 en rechts het postkantoor in zijn beginjaren.    
  

Het kantoor Kepahiang heeft tot in 1911 één type vierkantstempel gebruikt.9 
Daarna worden tot maart 1917 twee verschillende types kortebalkstempels in gebruik 
genomen. Beide types hebben een smalle balk, een gesloten buitenring en 3 # in de  
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onderring. Het eerste type heeft echter 12 en het tweede 10 verticale strepen in de beide 
segmenten (fig. 19). De gebruiksperioden van de twee kortebalkstempels overlappen 
elkaar overigens grotendeels.  

  

 
Figuur 19: Het vierkantstempel en de kortebalkstempels van KEPAHIANG 

gebruikt op 20 november 1908, 9 september en 4 december 1911 en op 6 
mei 1915.   

  
  Vanaf maart 1917 worden dan te Kepahiang vier types van het langebalkstempel 
gebruikt: de types 1, 2, 7a en 7b (fig. 20). 11 Grappig is, als men de ZWP-site er 
nauwkeurig op nakijkt, dat er van type 2 oudere afstempelingen bekend zijn (maart 1917) 
dan van type 1 (juli 1919).   

  

         
  

Figuur 20: Het langebalkstempel 1, 2, 7a en 7b van KEPAHIANG gebruikt op 26 
augustus 1919,  5 maart 1918 en op 14 februari en 9 mei 
1941.   

  
Bij de eerste drie types zijn de letters van de kantoornaam hoog en smal, bij type 

7b zijn ze breder en meer vierkant (fig. 20). Het belangrijkste verschil tussen de types 7a 
en 7b is echter de vorm van de letter K. Bij type 7a is er duidelijk sprake van een K=K< 
en bij type 7b van een K=K#. In figuur 21 is dat op twee 10 c. Van Konijnenburg 
zegeltjes aangegeven met behulp van de zwarte pijlen. Voor alle duidelijkheid zijn de 
twee zegels in deze figuur enigszins vergroot afgebeeld.  
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Figuur 21: Het langebalkstempel 7a en 7b van KEPAHIANG, beide gebruikt in 
mei 1941.  Let op het verschil in de vorm van de letter K bij de 
zwarte pijlen!   

  Voor een correcte identificatie van het stempel te Kepahiang tijdens de hierna 
volgende gezagsperioden, blijkt het onderscheid tussen de types 7a en 7b van belang te 
zijn.    

De Japanse en Republikeinse jaren  
  

  Voor het stempelgebruik tijdens de Japanse bezettingsjaren beroepen we ons 
natuurlijk weer op de onlangs verschenen DN-catalogus.4 Op bladzijde 436 staat dat te 
Kepahiang slechts één type vooroorlogs, Nederlands-Indisch langebalkstempel is 
gebruikt: een type 020. Dit is dus een type met een brede datumbalk, met twaalf strepen 
in de beide segmenten die aansluiten aan de binnenring en met een biffagerand. Met 
andere woorden, een type 7 zou heel goed tot de mogelijkheden kunnen behoren. Maar 
welk type 7, daar over wordt verder geen uitspraak gedaan. Wel wordt vermeld, dat dit 
type vrij zeldzaam (R) is. Wij hebben negen verschillende voorbeelden kunnen vinden. 
Opvallend genoeg zijn het allemaal een type 7b met een Showa datering uit de jaren 
1943, 1944 en 1945 (fig. 22).   

Het Japanse stempel 220 van Kepahiang wordt in de literatuur niet vermeld en 
ook de auteurs van genoemd standaardwerk hebben het niet waargenomen.    

 
  

Figuur 22: Het vooroorlogse langebalkstempel 7b van KEPAHIANG 
gebruikt op 6 april  en 31 mei 1943 (=18), in 1944 (=19) en op 26 maart 

1945 (=20). De meest rechtse zegel heeft naast een pen-kruis rechtsonder 
ook nog de S-opdruk van de postchef Suleiman.  
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Vooralsnog hebben we uit de periode van het Republikeinse Interim gezag slechts 
één overtuigend voorbeeld gevonden en ook dit blijkt een type 7b te zijn (fig. 23). 

 
Figuur 23: Het vooroorlogse langebalkstempel 7b van 

KEPAHIANG  gebruikt op 20 februari 1946.  

  
  Links in figuur 24 laten wij nogmaals een 10c. Van Konijnenburg zegeltje (NVPH 
no. 274) zien, ditmaal is het 2,5 maal vergroot. Evenals de vier zegels op het knipsel van 
figuur 12 is ook dit zegel voorzien van de opdruk DN 42z/70v. De Republikeinse opdruk 
is zelfs tweemaal geplaatst. Het poststempel is echter in het linker, niet bewerkte 
voorbeeld volstrekt onleesbaar. Fred Nash, uit wiens verzameling dit knipsel komt, was 
echter zo attent ons er op te wijzen, dat na enige fotografische bewerking de plaatsnaam 
gedeeltelijk zichtbaar wordt. Bij het rechter, digitaal bewerkte voorbeeld zijn inderdaad 
met enige goede wil bij de gele pijlen de letters ..HIAN. te ontcijferen. Zijn suggestie 
dat het hier om een afstempeling van het postkantoor van Kepahiang gaat, zou dus wel 
eens correct kunnen zijn. Bij de derde pijl rechtsonder staat bovendien nog een 6. Het 
jaartal is dus waarschijnlijk 1946. Ondanks het nauwelijks leesbare poststempel hebben 
we dit object toch opgenomen, omdat voorbeelden uit de jaren van het Republikeins 
Interim gezag van Kepahiang zeldzaam zijn, zeker in combinatie met een Japanse opdruk 
voor Bangka en Billiton.   

  

 
Figuur 24: Links het vooroorlogse langebalkstempel 7b van 
KEPAHIANG  gebruikt in 1946, rechts een digitaal bewerkte 
versie van hetzelfde knipsel.  
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 Gedurende de ruim twee jaar van het Interim gezag had Kepahiang zich ontwikkeld 
tot een regionaal centrum voor de onafhankelijkheidsbeweging en de Republikeinse 
militaire eenheden. Bij de inname van het stadje tijdens Operatie Kraai hebben de 
Nederlands troepen de infrastructuur van het plaatsje dan ook grondig op de schop 
genomen: het stadhuis, de administratieve gebouwen, het politiekantoor, het 
telefoonkantoor en – in dit verhaal niet onbelangrijk – het postkantoor werden volledig 
vernietigd. Waarschijnlijk ligt hierin de verklaring dat we van het jaar 1949, dus het jaar 
van ‘hersteld Nederlands gezag’, tot op heden geen enkele afstempeling hebben kunnen 
vinden.   

De staat Indonesië   
  

  Opvallend is dan wel, dat we na de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 het 
langebalkstempel type 7a – dus het type met de hoge en smalle letters links uit figuur 21 
– ineens weer gebruikt zien worden (fig. 25). Dit is des te opmerkelijker, daar het hier 
een vooroorlogs, Nederlands-Indisch langebalkstempel betreft en het postkantoor te 
Kepahiang het jaar daarvoor door de Nederlandse troepen grondig vernield was.   

 

  
  

  
Figuur 25: Het vooroorlogse langebalkstempel 7a van KEPAHIANG gebruikt 

op 9 maart en  4 april 1950, 18 august 1951 en 9 april 1955.  

Verantwoording  
  Grote delen van deze studie zijn virtueel tot stand gekomen. Met andere woorden de 
objecten zelf hebben wij nooit in bezit gehad. Door de ruimhartige medewerking van een groot 
aantal verzamelaars en van de webmaster van de ZWP-site, M.H. Severijn, kregen wij toegang 
tot een enorm digitaal archief, waarvan wij onbeperkt gebruik hebben kunnen maken. We zijn 
dan ook een ieder die hieraan, vaak zonder het zelf te weten, heeft bijgedragen zeer erkentelijk. 
Daarnaast zijn er natuurlijk ook verzamelaars, die over bijzondere kennis van een speciaal stuk 
van de geschetste eeuw Nederlands-Indische filatelie en/of over een gespecialiseerde collectie 
beschikken. Ook zij zijn zonder noemenswaardige restrictie bereid geweest ons hieraan 
deelachtig te maken. In dit verband mogen, in alfabetische volgorde, de volgende heren niet 
onvermeld blijven: Jan Arts, Giel Bessels, Jan de Haan, Peter Dufour, Joop Hoogenboom, 
Hans Kruse, Bert van Marrewijk, Fred Nash, Rob van Nieuwkerk, Piet van Putten, Peter Storm 
van Leeuwen, Victor Vente, Leo Vosse en Hans van Weeren.   
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SOME UNUSUAL MARKERS ON BATAVIA MAIL OF 1946  
Hans Kremer  

Searching for some info on the Internet I came across the Website www.inekejonker.com. It 
contains the archive relating to the life and career of Ineke Jonker’s father (J. P. de Putter), who, 
as a young Dutch government employee, was sent to the Dutch East Indies in 1932.   After the 
Japanese occupation of the D.E.I in early 1942 Mr. de Putter was interned, never to be heard 
from again. The family, through a lot of effort, finally found out that Mr. de Putter had died of 
dysentery in November 1944 in a Japanese camp in Muntok on  Bangka island. 

Among the correspondence in the archive there are items sent from the Netherlands to Java in 
early 1946.  
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Front and back of a letter sent from Utrecht to Batavia, Jan. 1946 

 

 
Back of a postal card(?) sent from Amsterdam to Batavia(?) Jan. 1946 
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Both letters received purple arrival date markers, one reading C / BT, the other Bt c. 

Consulting P.R. Bulterman (Ref. 1) on page 346 we will see a rubber cancel/marker (NO 4) that 
looks a lot like the ones shown here, but not quite the same. NO 4 was an improvised (NOOD) 
marker (used only in Batavia), because the regular PTT cancels were not available due to the 
Indonesian nationalists occupying the official PTT office. 

If we look closer at the two purple markers one can see how they really are cut versions of NO 
4 (Ref. 2 has an example of such a cut marker). 

I did make a copy of NO 4 and then took some white out and erased, to the best of my abilities, 
the parts I did not want to see to end up with  C / BT.  Both C / BT and  Bt c refer to the Batavia 
Centrum post office.  

 

 

 

The ‘cut’ and uncut versions of NO 4 
 

 

References:  

P.R. Bulterman, “Poststempels Nederlands-Indie 1864-1950”, Davo Deventer, 1961 

J.A.D. Krajenbrink, “De Afstempelingen van het kantoor Batavia-Centrum op de Nederlandse 
correspondentie in den Na-oorlogse periode (augustus 1945 - december 1946)”, PO&PO, De Postzak 
#59, Jul/Aug. 1961 
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INDEX POSTINRICHTINGEN WEST NIEUW GUINEA 
Wim Vink 

Voor het gemak van de geïnteresseerden in de postinrichtingen van West Nieuw-Guinea een 
overzicht van vorige afleveringen. 

Chronologische index 
PI-WNG  
001-002     ZWP 019 (1972) 015-016  Inleiding 
003 ZWP 019 (1972)     017     Pirimapoen 
004-006 ZWP 019 (1972) 018-19A Wamena 
007-008 ZWP 021 (1973) 017-018  Kokonao 
009-021 ZWP 023 (1973) 007-019  Manokwari 
022-023 ZWP 026 (1974) 017-018  Bosnik 
024-027 ZWP 029 (1974) 011-014  Agats 
028 ZWP 030 (1975)     011     
Manokwari                                                 
                                                             (aanv.) 
029-031 ZWP 033 (1975) 008-010  Okaba 
032-036 ZWP 037 (1977) 001-005  Kaimana 
037-039 ZWP 038 (1977) 008-010  Babo 
040-044 ZWP 040 (1978) 001-005 Ajamaroe 
045 ZWP 040 (1978)     006     Kokonao  
                                                             (aanv.) 
046-049 ZWP 046 (1979) 002-005 Teminaboean 
050-054 ZWP 049 (1980) 001-005 Ransiki 
055-059 ZWP 050 (1980) 012-016 Mindiptana 
060-061 ZWP 060 (1983) 017-018 Betaf 
062-064 ZWP 069 (1985) 010-012 Waren 
      

  065-080    ZWP 081 (1988) 029-044 Manokwari 
ev) 

081-085 ZWP 100 (1993) 037-041 Kokas 
086-087 ZWP 126 (2000) 016-017 Oebroeb 
088-089     ZWP 126 (2000) 018-019 Mindiptana  
                                                                  (aanv.) 
090 ZWP 126 (2000)     020     Kokas (aanv.) 
091-095 ZWP 131 (2001) 017-021 Nabire 
096-097 ZWP 131 (2001) 022-023 Kalibumi 
098-099 ZWP 131 (2001) 024-025 Napan-
Weinami 
100-104 ZWP 142 (2005) 011-015 Pirimapoen 
(rev)  
105-116 ZWP 142 (2005) 016-027 Wisselmeren –  
                                                                      Enarotali 
117-118 ZWP 142 (2005) 028-029 Waren (aanv.) 
119-129 ZWP 161 (2012)  22-32    Sarmi 
130-145 ZWP 167 (2015)  45-59    Fakfak 
146-147 ZWP 168 (2016)  47-48    Toep 
148-151 ZWP 169 (2016)  37-40.   Hollandia- 
                                                                    Hamadi/ 
                                                            Jayapurahamadi 
 

 
aanv. = aanvulling 
rev.   = revisie 

 
Alfabetische index 
 

PI-WNG   024-027  Agats 
 040-044  Ajamaroe 
 037-039  Babo 
 060-061  Betaf 
 022-023  Bosnik 
 130-144  Fakfak 
 148-151  Hollandia-                     
                                 Hamadi/Jayapurahamadi 
 032-036  Kaimana 
 096-097  Kalibumi 
 081-085  Kokas 
 090         Kokas 
 007-008  Kokonao 
 045         Kokonao 
 009-021  Manokwari 
 028         Manokwari 
 065-080  Manokwari 
  

           
 055-059  Mindiptana 
 088-089  Mindiptana 
 091-095  Nabire 
 098-099  Napan-Weinami 
 086-087  Oebroeb 
 029-031  Okaba 
 003         Pirimapoen 
 100-104  Pirimapoen 
 050-054  Ransiki 
 046-049  Teminaboean 
 146-147  Toep 
 004-006  Wamena 
 062-064  Waren 
 117-118  Waren 
 105-116  Wisselmeren 
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AANVULLING POSTSTUKKEN HOLLANDIA-HAMADI 
Han Dijkstra   
 
In de onlangs bij Corinphila geveilde verzameling Nieuw-Guinea van Piet van Putten bevond 
zich de hieronder afgebeelde internationale postwissel, die op 5 oktober 1961 vanuit 
Hollandia-Hamadi naar Rotterdam werd verzonden. 

 

Wat onmiddellijk opvalt, is het grote administratieve stempel, dat mij nog onbekend was, toen 
in het vorige nummer (ZWP 169, blz. 37-52 = PI-WNG 148-151 en NNG 1071 - 1082) het 
bijkantoor Hollandia-Hamadi werd behandeld. Ondanks enkele beschadigingen en door 
paperclips veroorzaakte roestplekken aan de bovenkant is het een belangrijke vondst. Met 
afmetingen van 53 x 6 mm is het een van de grootste op poststukken voorkomende kantoor-
stempels van Nederlands Nieuw-Guinea. 

In ZWP 169 geeft Wim Vink 2 oktober 1961 als openingsdatum van het bijkantoor en 3 oktober 
1961 als vroegst bekende datum. Dit stuk is van 5 oktober. Blijkbaar is in de periode direct na 
de opening dit eenregelige grootformaat kantoorstempel gebruikt, dat in december 1961 al 
vervangen bleek te zijn door het tweeregelige kantoorstempel van 22 x 7 mm. Waarschijnlijk 
zal Wim in een volgend nummer een gereviseerd stempeloverzicht publiceren. 
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AANVULLING TOEP 
Han Dijkstra 
 
N.a.v. de artikelen van Wim Vink en mijzelf over het bestelhuis Toep in ZWP 168 (blz. 47-55 
= PI-WNG 146-147 en NNG 1064-1070) ontving ik van ons lid Derk Hoek enkele mondelinge 
aanvullingen. Op blz. 51 (NNG 1066) van mijn artikel concludeerde ik, dat de grote filatelist 
C.D. Ricardo met zijn vrouw eind 1955 in NNG op bezoek was bij zijn zuster en zwager, waar 
hij van de gelegenheid gebruik maakte om enveloppen met stempels van kleine postinrichtingen 
naar zijn tijdelijke adres in Hollandia te laten sturen. Ik zie nu achteraf dat ik in het bewuste 
artikel heb zitten rommelen met de namen, maar voor de oplettende lezer zal het duidelijk zijn 
geweest, dat in de tweede regel van blz. 51 ‘Ricardo’ had moeten staan i.p.v. ‘Visser'. 
Wat blijkt nu? Mijn conclusie was fout: de heer Jan Visser en mevrouw L.M. Visser-Ricardo 
(de namen die we op in ZWP 168 afgebeelde poststukken tegenkomen) waren niet de zuster en 
zwager van Ricardo, maar zijn dochter en schoonzoon. Derk Hoek weet dit zeker, daar hij als 
kind vaak speelde met Wouter Visser, de kleinzoon van Ricardo. Jan Visser, de vader van 
Wouter en schoonzoon van Ricardo, was ten tijde van het bezoek van zijn schoonouders 
werkzaam bij de Douane in Hollandia. Later werd hij Hoofd Douane op Schiphol. 
Naast de collectie Japanse Bezetting en de Revolutieperiode, die zich thans in het Museum voor 
Communicatie bevindt, bezat Ricardo ook een grote collectie Rode Kruis. 
Over Ricardo en zijn Indië-verzameling is meer informatie te vinden in: Charles F.C.G. 
Boissevain en Leo B. Vosse, Zijn stempel gedrukt. Uitgave Lakerveld bv. Den Haag, 1997.   
 

NIEUWE PLAATFOUTEN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
Han Dijkstra 
 
In de afdeling DIV van dit nummer heeft u een bespreking van de 8e editie van de 
Plaatfoutencatalogus van Wim Mast kunnen lezen. Voor ons een belangrijk naslagwerk, omdat 
voor het eerst de plaatfouten van de Overzeese Gebiedsdelen zijn opgenomen. 
Zelf heb ik door mijn verzameling nog eens goed door te pluizen, een bijdrage kunnen leveren 
aan de gedeelten over NNG en UNTEA. 
In dit artikel bespreek ik een aantal nieuwe plaatfouten, de meeste door Henk Teunis en Jelis 
Klip (bij leven een fanatiek plaatfoutenverzamelaar) gemeld, enkele door mijzelf gevonden. 
Deze vondsten van de laatste jaren zijn nog niet eerder gecatalogiseerd, noch in de laatste 
NVPH-catalogus noch in de publicatie van ZWP uit 2008. Het merendeel, maar nog niet alle, 
is nu in de nieuwe Mast-catalogus opgenomen. Ik beperk mij hierbij tot de meest significante. 
Mast geeft er nog veel meer, vooral voor de Nieuw-Guinea Raad, de Keverzegels, Veilig 
Verkeer en Pago Pago. Deze plaatfouten betreffen voor het grootste gedeelte het betere krasjes- 
en stippenwerk. De belangrijkste hiervan komen wellicht later een keer aan de orde.  
De voor dit artikel gekozen plaatfouten zijn vergroot afgebeeld, voor zover mogelijk in blokken 
en strips, wat naar mijn mening de aantrekkelijkste manier van verzamelen is. Hopelijk zijn de 
afwijkingen ook in pdf nog goed zichtbaar. Mocht dit niet het geval zijn, dan ben ik op verzoek 
bereid u het artikel in niet-gecomprimeerde vorm toe te zenden, per rechtstreekse e-mail of via 
We Transfer. 
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NVPH 1 Van Krimpen 1 cent  
 

 
 
Wit haakje aan de rechter lus aan de linkerkant van de postzegel, 5 mm onder de letter E. De 
positie in het vel kan men op twee manieren benaderen. Uitgaande van een vel zegels in de 
juiste ‘leesstand’, dan is het positie 84; uitgaande van de telnummers in de juiste leesstand, dan 
is het pos. 32. Hopelijk begrijpt de lezer wat ik bedoel. Deze plaatfout is nog niet in de Mast-
catalogus opgenomen, hoewel ik hem al verschillende keren heb gevonden. 

NVPH 17  Juliana en face 55 cent 
 

 
 

Grijze vlek op de bovenrand van het zegelbeeld. Bijzonderheid: de frankeerzegel heeft 
etsingnummer 1. Positie 7 (rij 1/7). Het aangrenzende zegel rechts (pos.8) heeft knipteken 13 
in de bovenrand. Bij toeval zelf ontdekt. In de Mast-catalogus opgenomen als 17 P 
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NVPH 17  Juliana en face 1 gulden 
 

 
 

Stip in N van Guinea. Positie 7 (rij 1/7). Nog niet in de Mast-catalogus opgenomen. 
 
NVPH 25  Paradijsvogel 1 cent  
 

 
 

Stip in onderste gedeelte van de C. Positie 49 (rij 5/9). Gemeld door Jelis Klip. Door Mast 
opgenomen als 25 PM2. Ook met UNTEA opdruktype I en III. 
 
NVPH 29  Paradijsvogel 20 cent 
 

 
 

Groene vlek boven staartveren. Positie 9 (rij 1/9). Op deel van de oplage.  
Bijzonderheid: ook met UNTEA opdruktype I en III.  
Door Mast opgenomen als 29 PM2. 
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NVPH 31  Juliana en profil 30 cent  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Kringetje op slaap (zegel linksboven). Positie: nog onbekend. Gemeld door Henk Teunis. 
Bijzonderheid: ook met UNTEA opdruktype I. 
Door Mast opgenomen als 31 PM, onder de beschrijving “Twee groene krasjes naast het 
linkeroog”. Mijns inziens foutief, het is echt een kringetje. 

 

NVPH 34  Juliana en profil 55 cent 

 

 

Golvende bovenrand links. Eerder gemeld met opdruk UNTEA in ZWP 160. Positie 6 (rij 1/6). 
Zegel met plaatnummer 2 overdrukt op 1 en deel markeerboogje. Bijzonderheid: ook met 
UNTEA opdruktype I. Opgenomen door Mast als 34 PM1. 
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NVPH 36  Juliana en profil 85 cent  

 
 

 
 

 
 
 

Stip op voorhoofd. Positie 7 (rij 1/7). Door mijzelf gevonden. 
Bijzonderheid: plaatfout op zegel met etsingnummer 1. Ook met UNTEA opdruktype I. 
Opgenomen door Mast als 36 PM. 

 
NVPH 45.  Kinderzegel 5 + 5 cent 

 
 

 
 
Twee plaatfouten op dezelfde zegel. Stip op borst links en stipje onder U van Guinea. Positie 
54 (rij 6/4). Opgenomen door Mast als 45 PM 1, waarbij alleen het puntje onder de U staat 
afgebeeld en niet de veel duidelijker zichtbare punt op de borst. 
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NVPH 73  Veilig Verkeer 25 cent 
 

 
 

Verticale lichtrode kras (rakelstreep?) tussen de G en de U van GUINEA, die doorloopt tot ver 
in de onderste velrand. Pos. 93. Door Mast opgenomen als 73 PM3.  
 

NVPH 74  Veilig Verkeer 30 cent 
 

 
 

Zegel rechts onder: stip rechts van de paal van het verkeersbord. Pos. 20. Deze plaatfout vond 
ik tweemaal in de verzameling van Bert van Marrewijk, op een los exemplaar en in een blok 
van vier. De oorspronkelijke eigenaar had een briefje bijgevoegd met de aantekening ‘bootje 
op zee’, wat mooi gevonden is. Mast heeft deze opgenomen als 74 PM2, maar heeft daarbij 
gekozen voor de prozaïscher omschrijving “Groen puntje rechts van de paal”. Inmiddels heb ik 
zelf een paartje gevonden met de plaatfout op een der zegels. 

 

NVPH 76  Pago Pago 25 cent 
 

 
 

Zegel rechts boven: oranje vlekje op het strand onder de E van ‘VIJFDE’. Gemeld door Henk 
Teunis. Positie 5 (rij 1/5), alleen op de A-vellen. Opgenomen door Mast als 76A PM. 
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NIEUWE TARIEFLIJSTEN VAN CURACAO 2016         Joop van Sikkelerus 
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ANTILLIAANS/ARUBAANS STROOIGOED 6 
Bert van Marrewijk 

1. Primitieve ‘Port-Betaald’-stempels  

In een ver verleden heb ik al eens een afdruk getoond van een merkwaardig ’Port-Betaald’-
stempel van Bonaire; Afb. 1a.  

  

Afb. 1a Afb. 1b 
 

Het lijkt of een peuter van de postambtenaar hierop zijn eerste tekenoefeningen heeft gedaan, 
zo klungelig en slordig zien het kader rechts en de cirkels van de dubbelring eruit. Het stempel 
bestaat uit drie delen, de ‘stok’, waarop naast de tweetalige aanduiding ‘Postage Paid / Port 
Paye’ (zonder accent), de eilands- en landsnaam ‘Bonaire / Nederlandse Antilles’ (sic!) zijn 
weergegeven en een dubbele vlag. De vlag omvat enerzijds de kantooraanduiding  bestaande 
uit een (poging tot) dubbelring met daarin de eilandnaam (Bonaire) + de afgekorte 
landsaanduiding (NA), de naam van het verzendende (hoofd)postkantoor (Kralendijk; foutief 
geschreven als ‘Kralandijk’) en in de binnenring de naam van het ‘hulpkantoor’ (Rincon), 
terwijl in het andere vlaggedeel is vermeld hoe met onbestelbare post om te gaan: ‘A PRIOR + 
afbeelding vliegtuig /If Undeliverable / Please Return To / P. O. Box 10001 / Curacao NA’ 
(zonder cedille). Het is kennelijk een van die goedkope postroutes, waarvan ook in vele 
toeristische bestemmingen door handige jongens gebruik wordt gemaakt. De verzender van het 
onderhavige stuk is een bedrijf in Philadelphia, Penn, VS; Afb. 1b. 

Blijkbaar hebben ze mij destijds al horen brommen, want later is een ‘aangepaste versie‘ van 
dit stempel in gebruik genomen. De vlag en de retourinstructies zijn qua uitvoering duidelijk 
verbeterd, alleen de cirkel om de kantoornaam zien er nog wat onbeholpen uit; Afb. 2a. 
Afgezien van de correctie van de landsnaam (nu: Nederlandse Antillen) en de kantoornaam (nu: 
Kralendijk) is er tekstueel weinig veranderd. Wel is in het retourblok tussen A PRIOR en ‘If 
undeliverable ’ een codenummer (684) aangebracht, terwijl het postbusnummer voor 
retourzendingen is gewijzigd in P. O. Box 10005. Ook in dit geval is de verzendende instantie 
een Amerikaanse organisatie, The Greenwich Country Day School uit Greenwich, Conn.; Afb. 
2b. 
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Afb. 2a Afb. 2b
 

Behalve de twee stempelversies direct op het stuk heb ik ook een sticker gevonden, waarop de 
stempelgegevens zijn vermeld; Afb. 3. Tekstueel is deze nagenoeg identiek aan de tweede 
gestempelde versie, alleen is de foute landsnaam (Nederlandse Antilles) nog niet verbeterd, de 
opmaak is iets aangepast en het codenummer is nu 680. Maar dit is waarschijnlijk een 
cliëntgebonden en dus variabel getal. 

 

 

 

Afb. 3 Afb. 4a 
 

 
Afb. 4b 

 

Uiteraard was ik al lang benieuwd of ook andere Antilliaanse kantoren voor deze kennelijk 
lucratieve vervoerswijze worden of werden benut. Inmiddels heb ik het bewijs dat dit inderdaad 
het geval is, namelijk een stempelafdruk van het postkantoor Willemstad / Santa Rosa; Afb. 4a. 
Ook hier zijn de uitvoering van het kastje om de Port Betaald-aanduiding en de cirkels van de 
dubbelring weer uiterst primitief. Het lijkt erop dat de verzendende organisatie koketteren wil 
met de suggestie ‘Simpel en daarom goedkoop’. Er zijn enkele kleine verschillen met de eerdere 
stempels; het codenummer (19) is naar rechts verplaatst en de postbus voor terugzending is nu 
P. O. Box 10004. De afzender is ditmaal afkomstig uit Canada; Afb. 4b. 
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Maar niets veranderlijker dan een postcode, want op mijn laatste aanwinst, een keurig met de 
verzendgegevens voorbedrukte envelop uit Willemstad / Santa Rosa (Afb. 5) is het retouradres 
weer terug bij P. O. Box 10001, terwijl ook de cliëntcode (49) weer op zijn oude plek staat. Wel 
is er onder de vlag een tweede code verschenen (075) en het nu eivormige kantoornaamblok is 
eindelijk gefatsoeneerd. Een afzenderadres ontbreekt op dit stuk. 

 
 
 

Afb. 5 
 

De besproken poststukken zijn op een na alle vensterenveloppen, zodat de bestemming 
ontbreekt. Echter één envelop is verzonden naar een adres in Bloemendaal en twee andere 
hebben Nederlandse codeermerken. 

2. Abuispost. 

De Fransen spreken van ‘Mal dirigé’, de Engelsen van ‘Missent’, maar een fatsoenlijke 
Nederlandse benaming voor brieven die per abuis in een verkeerde postzak terecht komen, heb 
ik nog nooit gezien. We hebben er ook geen stempel voor, althans niet naar mijn weten. Want 
hebt u ooit een stuk gevonden waarop met een administratief stempel is vermeld dat deze ‘per 
ongeluk’ of ‘abusievelijk’ naar Nederland is gestuurd? 

Op de Antillen, ook op de Benedenwindse eilanden, gebruikt men voor dit soort verdoolde 
brieven -u ziet, ik probeer steeds andere termen uit, misschien zit er een keer een tussen, die 
wortel schiet- gewoon de Engelse terminologie. Het eerste stuk (Afb. 6) is afkomstig uit 
Portsmouth, Ohio in de VS en was bedoeld voor het Nederlandse Zwijndrecht, maar door een 
speling van het lot is het in Aruba terecht gekomen. 
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Afb. 6 

 

Het tweede stuk komt uit Nederland en is op 5. II. 1969 verzonden vanaf het postkantoor ’s-
Gravenhage-Willem de Zwijgerlaan; Afb. 7a. Twee dagen later is het stuk op Curaçao (Afb. 
7b) waar het in de verkeerde postzak terecht komt en zo pas drie dagen erna op 10. II. 69 belandt 
op St. Eustatius; Afb. 7c. Het abuisstempel bestaat uit een tweeregelig standaarddeel ‘MISSENT 
TO: ---------- / NETHERLANDS ANTILLES’ waar de eilandnaam (ST EUSTATIUS) met een 
apart stempel bij geplaatst is; Afb. 7d. Daarna gaan er nog twee dagen overheen voor het 
‘luchtpoststuk’ op zijn eigenlijke bestemming op Windwardside, Saba arriveert; Afb. 7e. 

 

   

Afb. 7a Afb. 7b Afb. 7c 
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Afb. 7d Afb. 7e 
  

 Kent iemand van de lezers deze uitvoering van abuisstempels ook van andere 
eilanden?  

Een bijzonder exemplaar is de envelop van Telecoms, Singapore; Afb. 8a. Deze is door de 
afzender onjuist geadresseerd aan het ‘Bureau de Poste / Willem Stad / Netherland’. Daar 
aangekomen en geopend, kwam de vergissing aan het licht en werd het stuk met nietjes 
gesloten, waarover een zelfklevende strook plakband werd aangebracht, vermoedelijk om 
verwonding of schade door de nietjes te voorkomen; Afb. 8b. Over de plakbandstrook is het 
afzenderstempel CB Willemstad NB 31.XII (!).85 –7 en de handtekening van de kantoor-
houder geplaatst. De laatste zette ook het langstempeltje ‘KANTOORHOUDER’ naast de 
strook. Op de brief is ten overvloede door de kantoorhouder -vergelijk de P in de handtekening 
en de paraaf- handmatig de toedracht vermeld: “Geopend te Willemstad Holland / doch niet 
voor hem (?) bestemd”. Aan de adreszijde -zie Afb.8a-  is de adressering aangepast en voor alle 
zekerheid is met een stempel de eilandnaam ‘CURAÇAO’ er in vijfvoud naast gezet. Of het 
geholpen heeft kunnen we niet zien, want de doorgaans zo voorbeeldig stempelende Curaçaose 
post heeft ditmaal verzuimd een aankomststempel op deze aangetekende (!) brief te plaatsen.  

 
Afb. 8a 
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Afb. 8b 

 

3. Blokstempel Playa Bonaire 

Uit de verzameling van Fred Bruijning stamt de hier afgebeelde fraaie aangetekende brief van 
Hato-Bonaire naar Amsterdam. Frankering NAF 7, 85 (NVPH 835 (2x) + 1403); Afb. 9. Het 
stuk is ontwaard met een violet blokstempel van de (oude) ‘post / Nederlandse Antillen’ / Playa 
/ JUN 13 2003 (?) / Bonaire. Handgeschreven R in cirkel en pas in Willemstad voorzien van 
een R-strookje. Het witte RAMS-vignet is in Amsterdam aangebracht.  

Afb. 9 

 
NA 302 



November  2016                                                                      ZWP Mededelingenblad nr.170– bladzijde  46 
 

4. Mengfrankering Bonaire 

Mocht u denken, dat de bonte mengfrankeringen (‘opruimingsplakking’) alleen op Curaçao 
werden en worden toegepast, toon ik u hierbij een voorbeeld van zo’n mengfrankering uit 
Bonaire; Afb. 10. 

  

Afb. 10 Afb. 11 
 

De prentbriefkaart met dagtekening CB Bonaire nr. 5 23.X.08.20 is gefrankeerd met drie oudere 
toeslagzegels, resp. 55 + 25ct ‘100 jaar Koningin Emmabrug’ (NVPH 892; 1988), 15 + 5 ct 
‘Sport’ (NVPH 836; 1986) en 85 + 40 ct ‘Cultuur’ (NVPH 866; 1987).  

Dit soort plakkingen met oude toeslagzegels kom je ook op Curaçao regelmatig tegen. Ik maak 
me sterk dat de verzender de toeslag niet betaald heeft en dat de overtollige toeslagzegels 
gewoon tegen plakwaarde zijn opgebruikt door post NA.  

Even terzijde: Opruimen van oude zegelvoorraden door de post komt ook in Nederland af en 
toe voor. Zo zijn voor en na de overgang naar de euro niet alleen door de verzamelaars grote 
hoeveelheden ‘ouwe meuk’ weggeplakt, ook de toenmalige PTT/TPG Post hield opruiming 
onder zijn voorraden. Zo is enige tijd op een aantal gewone postkantoren de oude voorraad 
guldenswaarden van de Cour de Justice dienstzegels opgebruikt; Afb. 11. 
 

5. Hoezo te vroeg? 

Bij te laat bezorgde post kan ik me van alles voorstellen: te laat voor de eerstvolgende boot of 
het vliegtuig, te laat voor het eerstedag- of eerstevluchtstempel, na sluiting van het postkantoor 
of na het ophalen van de postzakken van het postkantoor. De verzender heeft dan pech, mist 
letterlijk of figuurlijk de boot, omdat hij dat bijzondere stempel nu niet krijgt, zijn brief later of 
zelfs te laat aankomt, of omdat hij ‘Late Fee’-toeslag moet betalen om zijn post alsnog bij de 
postzending te laten voegen. 
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Maar wat moet ik me voorstellen bij ‘te vroeg bezorgde’ post ? En vooral wat zijn daarvan dan 
de consequenties? Ik zou denken, als iets te vroeg is, bewaar je het toch tot het bedoelde 
moment. De in Afb. 12a/b en 13a/b weergegeven brieven zijn overduidelijk bedoeld voor een 
eerste KLM-vlucht van Amsterdam naar Genève resp. Nice. Beide zijn op 14.IV.66  in 
Willemstad, Curaçao aangetekend verzonden en ‘via Amsterdam’ op de betreffende vlucht (van 
25 april 1966) meegenomen. Ook de aankomststempels aan de achterzijde bewijzen de correcte 
behandeling van deze stukken. 

 

Afb. 12a 

 

 

Afb. 12b 
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Afb. 13a Afb. 13b

 

Is het stempel ‘TE VROEG TER POST BEZORGD’ nu in Willemstad op het stuk geplaatst 
om directe doorzending zonder het gewenst speciale vluchtstempel te voorkomen? Dat zou wel 
een heel vriendelijke geste van de Antilliaanse post zijn. Of zijn de stempels na aankomst in 
Amsterdam aangebracht? 

 Wie weet waarom en waar de stempels ‘TE VROEG TER POST BEZORGD’ zijn 
geplaatst? 

 

6. Terug afzender 

Op 7 april 1949 wordt een fraai gefrankeerd stuk via het bijpostkantoor Amsterdam-
Bloemgracht verzonden naar Dhr. B. Klip (!), een medewerker van het Technisch Bedrijf van 
de KLM op het vliegveld Hato, Curaçao; Afb. 14a. Het stuk arriveert op 11.IV.49 in 
Willemstad; Afb. 14b. De geadresseerde wordt op het aangegeven adres niet aangetroffen: zie 
de potloodaantekening ‘onbekend op Hato’ naast de postzegels. Vermoedelijk op 19 april wordt 
de aankomst van het stuk ‘BEKENDGEMAAKT’, doch de geadresseerde meldt zich niet. Op 
de brief wordt een tweetalig stempel ‘NIET OPGEVRAAGD/NON RECLAMÉ’ aangebracht 
en het stuk wordt nog enige tijd op het Bureel der Rebuten (?) bewaard; zie het kopstaande 
stempel ‘REBUT’. Pas op ‘JUL 11 1949’ vindt men het welletjes en gaat het stuk ‘Terug 
afzender’.  

 

 

Afb. 14a Afb. 14b 
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De tweede brief met postale bemerkingen was bedoeld om via Canada met de eerste KLM-
vlucht naar Curaçao te worden vervoerd; Afb. 15a. Hoewel de brief tijdig is aangeleverd -zie 
vertrekstempel 27.V.1949- is geen eerstevluchtstempel of andere KLM-gerelateerde 
aanduiding op de envelop terug te vinden. Vermoedelijk heeft men in Tilburg het stuk 
rechtstreeks naar Willemstad gestuurd, waar het op 31.V.49 aankomt; Afb. 15b. 

Afb. 15a Afb. 15b 

Ook het verzoek van de afzender om het stuk terug te sturen ‘indien niet binnen 3 dagen 
opgevraagd’ wordt genegeerd. Het stuk gaat de lange weg via ‘BEKENDGEMAAKT’,  ‘NIET 
OPGEVRAAGD’ en ‘REBUT’ en uiteindelijk, op 12.IX.49, ‘Terug afzender’. En dan ook nog 
met de boot, zodat het stuk pas op -7.X.1949 in Tilburg terugkeert.   

Een beetje verzamelaar zal niet ongelukkig geweest zijn met het onbedoelde (of bewust 
uitgelokte??) resultaat. 

 

7. Moois van Statia 

In de rubriek ‘Antilliaans/Arubaans strooigoed’ komt St. Eustatius, of Statia, zoals het in de 
volksmond heet, betrekkelijk weinig aan bod. Dat is al genoeg reden om aan dat gebiedsdeel 
een keer extra aandacht te wijden. Afb. 16a toont twee bijna volmaakte afdrukken van het 
blokstempel St. Eustatius / II - 90  met in de middenbalk de datum 11 FEB 1991, aangebracht 
op een brief van de eerste gewichtsklasse. Het luchtposttarief van NAF 1,55 is voldaan met de 
95ct-zegel uit de langlopende ‘standaard’-serie (NVPH 787) + twee decemberzegels van 30 ct, 
uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het ‘Bon Bisina’ (Goede buur) project. 
In Afb. 16b zien we hetzelfde stempel op een prentbriefkaart naar Nederland met datering 31 
DEC. 1990. 
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Afb. 16a 

 

  

 

Afb. 16b Afb. 17 

 

Schaarser, maar helaas van wat mindere kwaliteit is het moderne blokstempel van ‘post 
Nederlandse Antillen / St. Eustatius 4’; Afb. 17. De datum is maar ten dele leesbaar, maar uit 
de frankering is af te leiden dat het stempel in FEB 2006 is geplaatst. Als goedmakertje krijgt 
u er ook de voorkant bij; Afb. 18. Dit stuk kreeg ik toegestuurd door de Heer W. J. Bosch uit 
Heerhugowaard, die mijn artikel over Antilliaanse blokstempels in de Filakrant 2016 (1) had 
gelezen. 
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Afb. 18 

 

 

Bron 

(1). Bert van Marrewijk, 2016. Rubberstempels van Aruba, Curaçao en Sint Maarten: je kunt 
er niet genoeg van krijgen. Filakrant 2016: 44-45. 
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NEDERLANDSE ANTILLEN NA 10.10.10. (4) 

Bert van Marrewijk 

Het spreekt waarschijnlijk boekdelen, dat de laatste bijdrage in deze rubriek dateert van bijna 
drie jaar terug [ZWP 164, december 2013; (1)]. In de tussenliggende jaren zijn er in de 
voormalige Antillen, met name op Curaçao en Sint Maarten, enkele honderden postzegels 
uitgegeven, maar slechts zeer weinige daarvan kom je ooit op een poststuk tegen. Het enige 
belangwekkende dat  in de tussenliggende periode gemeld werd, is de oprichting van een 
nieuwe postorganisatie voor Caribisch Nederland; zie onder 1. Flamingopost.   

Om de kennisleemte niet al te groot te laten worden, volgt hier een ‘update’ aan de hand van 
het kleine beetje materiaal, dat mij in de afgelopen drie jaar onder ogen is gekomen.  

1. Flamingopost 

In ZWP 166 maakten we kennis met ‘Flamingo Express Dutch Caribbean NV’ (FXDC), het 
nieuwe postbedrijf voor Caribisch Nederland. Dit bedrijf is sinds 2014 de concessiehouder voor 
de postdienst op de drie BES-eilanden. Zowel Nico de Weijer (2) als Han Dijkstra en Bert van 
Marrewijk (3) schreven een stukje over deze nieuwe postorganisatie en naast een grote 
hoeveelheid ongebruikt materiaal kon het eerste met een FXDC-zegel beplakte poststuk (een 
prentbriefkaart uit Bonaire) worden afgebeeld. 

 In ZWP 167 besprak Han Dijkstra drie andere kaarten uit Bonaire, waarvan er een is ontwaard 
met een blokstempel met een flamingo, het beeldmerk van de nieuwe postorganisatie, en een 
andere een loketfrankeerstrook van Flamingo Express laat zien (4). Het derde stuk was 
ontwaard met een moeilijk leesbare afdruk van het cilinderbalkstempel Bonaire-3 met een 
merkwaardige en moeilijk identificeerbare datum 16.XX.00.01.  

Daarna viel een radiostilte van een jaar over de nieuwe postorganisatie van onze ‘speciale 
gemeenten’, officieel aangeduid als de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba. Tijd 
dus voor een nieuwe oogstmelding al is deze nog altijd klein en nagenoeg volledig  beperkt tot 
Bonaire. 

a. St. Eustatiuszegel gebruikt op Bonaire. Onder de door Han in (4) beschreven poststukken, 
afkomstig van zijn relaties Jan Stuitje en Pieter Blondelle, bevond zich ook een minder fraai 
gestempelde kaart, die hij mij cadeau deed. Deze toont ook de door hem beschreven 
merkwaardige datum 1?.XX.00.01; Afb. 1. Echter, in afwijking tot de eerder besproken en de 
hierna nog aan de orde komende stukken is deze kaart beplakt met een zegel met de 
eilandaanduiding St. Eustatius! 
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Afb. 1 

 

Ook de volgende vijf stukken zijn vakantiepost en deels filatelistisch geïnspireerd. Hierop zien 
we de in eerdere artikelen reeds besproken zegels, frankeerstrook en stempels terug, maar ook 
enkele nieuwe aspecten 

b. Ansichtkaart van Bonaire naar Bloemendaal; Afb. 2. Deze -niet filatelistische- kaart is 
voorzien van de rode flamingozegel van $ 0,99 met gebiedsnaam Bonaire. De zegel is ontwaard 
met het oude cilinderbalkstempel Bonaire nr. 3 met nu duidelijk leesbare datum 15.XX.00.01. 
Het heeft er dus alle schijn van dat de radertjes van dit stempel vastgelopen zijn en nooit meer 
worden bijgesteld, want deze kaart is verstuurd op 18.2.2015, een jaar later dan de door Han 
beschreven stukken van Stuitje en Blondelle. En Hans datering 16.XX.00.01 is vermoedelijk 
onjuist. 

  

Afb. 2 
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c. Kaart met baliefrankeerstrook; Afb. 3. Anders dan de door Han beschreven strook, die als 
bestemmingsland United States of America aangaf, heeft deze strook de correcte lands-
aanduiding Netherlands. De verzenddatum is 14-Oct-2014. De kantoorcode is BKRAL, wat 
staat voor Bonaire Kralendijk. 

 

Afb. 3 

 

d. Ongefrankeerd poststuk. De prentbriefkaart in Afb. 4 is niet gefrankeerd, maar wel voorzien 
van een fraaie afdruk van het Flamingo blokstempel met datum MAR 20 2014. De porto is 
kennelijk voldaan door de Wanapa Lodge, blijkens de rechtsboven gedrukte tekst “We will post 
this card for / FREE! / Ask one of our / employees”. 

  

Afb. 4 Afb. 5 
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e. Intra-insulair verzonden kaart . Het duurde even voor ik door had dat de door Jan (Stuitje) 
aan zijn reisgenoot Pieter (Blondelle) gestuurde kaart interessant is door het gebruik van het 
‘binnenlands’ tarief van $ 0,88; Afb. 5. Eigenlijk bedoeld voor een brief van de eerste 
gewichtsklasse. Maar voor ‘binnenlandse’ kaarten bestonden (bestaan?) geen aparte zegels. 

f. Kaart met kantoornaamstempel; Afb. 6. En tot slot nog een door Jan Heijboer aan het 
thuisfront gezonden kaart uit 2016, wederom met een gemankeerde stempelafdruk 1?.XX.00.?1 
van CB-stempel Bonaire-3. Om nog wat cachet aan zijn kaart te geven heeft Jan het 
kantoornaamstempel ‘FXDC post / MAR 17 2016 / Bonaire’ op de kaart laten zetten. 
Maakwerk? Mja, maar nuttig maakwerk, want nu komt ook de kantoornaam een keer in beeld. 

  

Afb. 6 Afb. 7 

 

2. Saba 

Eindelijk ook een stukje uit Saba; Afb. 7. Een prentbriefkaart, gefrankeerd met een zegel van $ 
0,99 en violetgrijze afdruk van het blokstempel Saba nr. 61 en het logo van ‘Nieuwe post’ 
zonder landsnaam, gedagtekend APR 17 2013.  Het is niet duidelijk of de oude landsnaam 
Nederlandse Antillen onder het logo is gekapt of gewoon niet goed is doorgekomen. 

Van Sint Maarten is de oogst gelukkig wat groter en gevarieerder, zoals u in het vervolg van 
deze bijdrage zult zien. 

3. Baliefrankeerstroken van Sint Maarten 

Laat gebruik van baliefrankeerstroken ‘Nieuwe  post / Nederlandse Antillen’ zien we op twee 
in  2011 uit Sint Maarten naar Nederland verzonden ansichtkaarten; Afb. 8a/b. De stroken met 
frankeerwaarde van NAF 1.66 hebben een nagenoeg identieke tekst; het enige verschil -buiten 
de datum- is het kantoorcodenummer, resp. 0000740 en 0000750. Ik hoop nog steeds op een 
lijstje waarop de plaatsen/locaties en de bijbehorende kantoorcodes zijn vermeld, ook voor de 
andere eilanden van de voormalige Antillen. 
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Afb. 8a  Afb. 8b

 

4. Gezegelde post van Sint Maarten  

Hoewel Sint Maarten aan de lopende band postzegels uitgeeft, kom ik op stuk zelden wat anders 
tegen dan het kleine standaardzegeltje NVPH 41; Afb. 9a. Deze zegel is ontwaard met een CB-
stempel op 21.VIII.20-12. Het tarief van 1,70, nog steeds in Antilliaanse guldens (NAF, ook 
wel aangeduid als NAf of ANG), is vergeleken met 2011 met vier cent verhoogd. Dezelfde 
zegel vinden we ook terug op een dubbelgefrankeerde kaart gedateerd 28.XII.20-15; Afb. 9b. 
Dan blijkt het tarief verder verhoogd, zodat een bijplakwaarde van 10 ct. is toegevoegd. De 
kaart -met sfeerbeelden van Philpsburg- is ook voorzien van een postzegel van Caribisch 
Nederland (Saba) van $ 0,99. Dit is al een zegel van de nieuwe postorganisatie Flamingo 
Express. Mogelijk had de verzender vergeten de kaart op Saba te posten en heeft hij hem -na 
opnieuw frankeren- alsnog op Sint Maarten in de bus gedaan. 

  

Afb. 9a Afb. 9b 
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5. Baarfrankeerstempel van Sint Maarten.    

 
Bijzonder vind ik de -prachtige- afdruk 
van het blokstempel Postage Paid / 
Philipsburg 01; Afb. 10. Dit stempel, dat 
is aangebracht op JUL 22 2011, 
beschouw ik als een niet-filatelistisch 
gebruikt baarfrankeer-stempel. Het 
vermeldt nog de complete oude 
aanduiding ‘Nieuwe post / Nederlandse 
Antillen / St Maarten’. 
 
 
 
 
 
 

 Afb. 10 

6. Sint Maarten: uitknipsels en zegels 

 

Een bewijs dat al die mooie plakplaatjes van Sint Maarten niet helemaal alleen voor de kat z’n 
viool worden gemaakt, maar af en toe ook op een gewoon poststuk terecht komen, kunt u vinden 
op de hier getoonde uitknipsels/zegels, die van verschillende stukken afkomstig zijn (zie 
stempeltypen en datering): 

a. Paartje Flamboyant 195 cent (NVPH 37) met grijs blokstempel (ST M)AARTEN; 19 … 
2012; Afb. 11a.  

  

 
Afb. 11a Afb. 11b

 

b. Paartje Flamboyant 10 cent (NVPH 86) met cilinderbalkstempel St Maarten nr. 11; 
19.IV.20-1?; Afb. 11b. 
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Afb. 11c 
 

c. Drie samenhangende zegels van de haven van Philipsburg van 405 cent (NVPH 40) met 
zwart afgerond blokstempel PHILIPSBURG / 22 MAR 2012 / ST MAARTEN; Afb. 11c. 

   

Afb. 11d 

 
d. NVPH 49 gecombineerd met een zegel van de monarchvlinder, Danaus plexippus, van 205 
cent (NVPH 46). CB-stempel St Maarten nr. 11; 15.IV.20-12; Afb. 11d. 
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Bronnen 

(1) Bert van Marrewijk, 2013. Nederlandse Antillen na 10.10.10 (3). ZWP 164: 42-49. 

(2) Nico de Weijer, 2014. Kennismaking met het postbedrijf van Caribisch Nederland. ZWP 
166: 52-54. 

(3) Bert van Marrewijk en Han Dijkstra, 2014. Nieuwe postorganisatie in Caribisch 
Nederland. ZWP 166: 55-60. 

(4) Han Dijkstra, 2015. Nieuwe postorganisatie in Caribisch Nederland: enkele aanvullingen 
van Bonaire 2014-2015. ZWP 167: 64-66. 

 

 

SRANAN GOWTU / SURINAAMS GOUD 

Bert van Marrewijk 

Tijdens mijn familiebezoek aan Suriname in maart-april jl. heb ik, zoals vermeld in mijn eerdere 
filatelistische verslag in ZWP 169 (1), op vier dagen een aantal uren doorgebracht op de 
bloemrijke veranda van Willy van Leesten, de nog altijd kwieke en bevlogen voorzitter van de 
Surinaamse Filatelisten Vereniging.  

Een groot deel van de tijd heb ik besteed aan het doornemen van (een deel van) Willy’s 
verzameling Surinaamse poststukken, die je het beste kunt omschrijven als ‘post met een 
extraatje’. Naast haar verzameling oude familiecorrespondentie (op oude ansichtkaarten en 
brieven), eerstevluchtbrieven van, naar en binnen Suriname en poststukken met velerlei 
varianten van de hulpuitgiften (opdrukzegels) uit de jaren veertig, heeft zij een omvangrijke en 
veelzijdige collectie ‘modern Suriname’ bijeengebracht. Allereerst uiteraard de 
gelegenheidsstempels, die de basis vormden voor het boekje ‘Gelegenheidstempels Republiek 
Suriname’ van het auteurstrio Fred Bruijning, Jacques van Deelen en Teus Kamper (2). Maar 
daarnaast heeft zij een grote hoeveelheid  bijzondere postale documenten bijeen gebracht, 
variërend van carnets -al dan niet met handtekening van de ontwerper of andere betrokkenen- , 
postale en administratieve aantekeningen, maximumkaarten en varia waaronder een curieus 
rampenpoststuk.  

Het laatstgenoemde stuk is een met de befaamde Snip-Kerstvlucht van Nederland naar 
Suriname en Curaçao van 1934 vervoerde brief naar een geadresseerde in Nieuw Nickerie. Deze 
brief werd via de bootverbinding tussen Paramaribo en Nickerie verder vervoerd. Door brand 
aan boord raakte de meegenomen post ernstig beschadigd. Helaas kan ik van dat stuk geen 
afbeelding laten zien. Het is te kwetsbaar om onder een kopieer- of scanapparaat te leggen; zelfs 
bij het bekijken verbrokkelde de envelop al een beetje. 
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Van een deel van Willy’s stukken, o.a. de gelegenheidstempels en carnets heb ik korte 
aantekeningen gemaakt, zodat ik deze vergelijken kan met de gegevens in voornoemde 
publicatie of andere artikelen over modern Suriname in ZWP. Mijn bevindingen zal ik 
doorgeven aan Fred, Jacques en Teus. Van enige stukken heb ik met haar instemming kopieën 
laten maken, zodat ik wat voorbeelden van bijzondere stukken uit haar verzameling aan de 
ZWP-lezers kan laten zien. Helaas zijn niet alle kopieën even duidelijk. 

  

Om te beginnen een paar opmerkelijke administratieve stempels. Kennelijk hadden sommige 
afzenders van post van Nederland naar Suriname niet zoveel vertrouwen in de eerlijkheid van 
de (Nederlandse of Surinaamse?) postbeambten en vonden ze het nodig hun post met plakband 
af te sluiten. Kennelijk gebeurde dat zo vaak, dat de Surinaamse Posterijen een speciaal 
administratief stempel hebben laten vervaardigen met de drieregelige tekst ‘Met tape geplakt / 
ontvangen te Paramaribo / d.d. (+ los gestempelde datum)’.  Uit de collectie van Willy laat ik 
twee voorbeelden zien, beide uit 1987; Afb. 1a en 1b. Een ervan (Afb. 1b) is door de afzender 
voorzien van een handgeschreven toelichting: ‘gescheurd gepost / Guido (de kat? de hond? 
BvM) heeft ’t gebeten’ en ‘met tape gepost’. Hier is de tape dus niet preventief maar curatief 
gebruikt! 

 

Afb. 1a 
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Afb. 1b 

 

Soms helpt zelfs al dat getape niet tegen beschadiging -of veroorzaakt het deze juist, door 
verkleving tijdens het vervoer of in het warme Surinaamse klimaat-.  Dan verschijnen 
aanvullende administratieve bemerkingen op het stuk met de tekst ‘Beschadigd ontvangen’ 
en/of een stempel van de afdeling ‘Kwaliteits / Controle’ naast het ‘met tape geplakt’-stempel; 
Afb. 2a en -2b. 

 

Afb. 2a 
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Afb. 2b 

 

En ziet het poststuk er door al het plakband dreigend uit (antrax- of miltvuurbrief???), dan komt 
zelfs de ‘Postveiligheidsdienst’ in het geweer; Afb. 3. Dit zijn toch stukken om van te 
watertanden?! 

 

                                                                           Afb. 3 

Willy houdt wel van een beetje speelsheid. Al eerder gebruikte enveloppen worden opnieuw 
van zegels en stempels voorzien. Zoals de in Afb. 4 getoonde eerstedagenvelop uit 1968 van 
‘200 jaar Kersten’ -het warenhuis van de handelstak van de Evangelische Broedergemeente- , 
die 25 jaar later door haar hergebruikt is voor een herdenkingsstempel van 225 jaar Kersten. 
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Afb. 4 
 

Overigens kent de liefde voor de historische zendingsfirma bij de huidige machthebbers ook 
zijn grenzen. Het beeldbepalende pand in het centrum van Paramaribo, waar generaties 
Surinamers hun inkopen deden en waarboven ik met mijn gezin in januari 1969 mijn eerst 
Surinaamse nachten doorbracht (Afb. 5a) is te grabbel gegooid en vervangen door een foeilelijk 
Chinees kooppaleis, dat ik knarsetandend en met weerzin op de foto heb vastgelegd; Afb. 5b. 

 

 
 

 

 

Afb. 5b Afb. 5a 

 
 

Ook een bijzonder stuk van geheel andere aard wil ik u niet onthouden. Een echte dubbele 
opdruk ‘f 5.-’ op de f 10-zegel van de Gonini (harpij-arend; Zo. 791, Afb. 6a, 6b) uit 1993. 
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Afb. 6a Afb. 6b

 

Wij kennen de Surinaamse gelegenheidsstempels vooral zo niet alleen van het overzicht van 
Fred, Jacques en Teus. Nog afgezien van het feit dat deze afdrukken in zwart-wit zijn uitgevoerd 
en sommige slecht zijn overgekomen, missen ze volledig hun context. Bij Willy begreep ik pas 
hoe interessant en oogstrelend een verzameling van deze stempels is als je ze ziet op de vaak 
fraaie gelegenheidskaarten en carnets; Afb. 7a, 7b. 

Afb. 7a 

 
Afb. 7b 
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Slechts enkele van deze stempels zijn op grotere schaal terecht gekomen op normale post; 
Afb. 8a, 8b. 

 
Afb. 8a 

 

 
Afb. 8b 

 

Willy streeft ernaar om bij de gelegenheidstempels mooie passende en of bijzondere zegels of 
zegelcombinaties te gebruiken. Een aardig voorbeeld vormt het stempel van de 125-jarige 
Surinaamse Bank op een keerdruk met bedrukte tussenstrook van een zegel-op-zegel  met de 
Surinaamse vlag, uitgegeven ter gelegenheid van de internationale Postzegeltentoonstelling 
1989 in Washington; Zo. 639, Afb. 9. 
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Afb. 9 

 

Voor het carnet met de 75-jarige Kamer van Koophandel en Fabrieken uit 1985 gebruikte zij 
uiteraard de bij die gelegenheid uitgegeven zegels Zo. 451-452; Afb. 10. 

Afb. 10 
 

Naast gelegenheidstempels en carnets verzamelt Willy ook maximumkaarten. Een goed 
voorbeeld zijn de kaarten met de zes zegels ter gelegenheid van 80 jaar Suralco / Bauxiet 
Industrie in Suriname, die in een postzegelboekje zijn uitgebracht; Zo. 910-915/PB 9, Afb. 11a. 
Mijns inziens is dit een van de meest geslaagde  -want oer-Surinaamse- recentere emissies van 
de Republiek Suriname. Dit ondanks de wetenschap dat aan deze ‘long lasting relationship’ 
inmiddels een dramatisch einde is gekomen. 
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Afb. 11a 
 

Ogenschijnlijk zijn de afbeeldingen op de maximumkaarten ‘vergrotingen’ van de postzegel, 
maar bij nadere observatie blijkt het net andersom te zijn. De afbeeldingen op de kaarten, 
aquarellen van de kunstenaar Michel Pawiroredjo, hebben gediend als matrijs voor de 
postzegelontwerper. De originele afbeeldingen zijn minder gestileerd, hebben wat afwijkende 
details en ook de kleurstelling is anders; Afb. 11b. Maar ja, toch haalden jullie met zijn allen 
de neus ervoor op toen in de juniveiling een door Willy ingebracht setje van deze 
maximumkaarten voor €5 werd aangeboden. Beter kijken dame en heren! Er komt nog een 
herkansing voor een eurootje minder. 

  

Afb. 11b  
 

Een enigszins vergelijkbaar geval ziet u op de zegel met afbeelding ter gelegenheid van het 
200-jarig bestaan van de Grote Stadskerk van de EBG, de Evangelische Broedergemeente, die 
als eerste christelijke kerk zending bedreef onder de bewoners van het binnenland van 
Suriname, zowel de ‘Indianen’ (inheemsen) als de ‘Boslandcreolen’ (marrons), en in de 
slavengemeenschap; Afb. 12. Hier zijn de verschillen tussen kaart en zegel wel veel duidelijker. 
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Afb. 12 

 

Op mijn verzoek heeft Willy allerlei stukken met postale en administratieve vignetten en 
stempels en enkele roodfrankeringen bij elkaar gezocht en aan mij geschonken voor bespreking 
in ZWP. Daaronder o.m. ‘Frankering bij abonnement’- (Afb. 13) en ‘Port Betaald’-stempels; 
Afb. 14. Maar ook een paar roodfrankeerstempels (Afb. 15), een ‘Direct Mail’-stempel (Afb. 
16) en een ambtelijk stempel van de Filatelistische Dienst; Afb. 17. 

 

  

Afb. 13 Afb. 14 
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Afb. 15 

 

 
Afb. 16 

 

 

 
Afb. 17 
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Het mooiste cadeautje is een aangetekende brief uit 1950 met het KB-stempel Amsterdam-
Stalinlaan-2 (Afb. 18), dat ik in mijn stempelrubriek Typenraderraadselen in het Po & Po 
Verenigingsnieuws nader zal bespreken. 

Afb. 18 
 

Bronnen 

 

(1) Bert van Marrewijk, 2016. Filatelie in Suriname: Zwanenzang. ZWP 169: 54-75. 

(2) Fred Bruining, Jacques van Deelen, Teus Kamper, 2008. Gelegenheidsstempels Republiek 
Suriname. Bijlage bij ZWP 150. Ongepagineerd. 

C.F.A. Bruijning en J. Voorhoeve, 1977 (hoofdredactie). Encyclopedie van Suriname.  

Zonnebloem, 2014. Officiële Postzegelcatalogus Suriname 2015 (30ste editie).   
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NOG TE VERKRIJGEN PUBLICATIES VAN DE STUDIEGROEP ZWP 

Posthistorische studies                 

N.J. de Weijer De aantekenstrookjes gebruikt in (Nederlands) Nieuw-Guinea  
(104 pag., deels in kleur) 

€10,- 
 

N.J. de Weijer  
en J. Klip 

De Postwissels van Nederlands Nieuw-Guinea  
(63 pag., deels in kleur) 

€10,- 
 

S.J. Bakker Communicatiemogelijkheden van geïnterneerden en krijgsgevangenen in 
Australië in de Tweede Wereldoorlog 
(367 pag., deels in kleur) 

€25,- 
 

De Weijer, 
Hoogenboom, 
Teunis, Dijkstra 

Plaatfouten en (op)drukafwijkingen Nederlands Nieuw-Guinea en UNTEA 
1950-1963 
(128 pag., geheel in kleur) 

€15,- 
 

Piet van Putten 
Nico de Weijer 

Postcensuur en kamppost in Nederlands-Indië 1940 – 1942 
(415 pag., geheel in kleur) * = ledenprijs  
(nog enkele exemplaren beschikbaar  !) 

€50*/75

Piet van Putten 
Nico de Weijer 

Postal Censorship and Internment Camp Mail in the Netherlands Indies 
1940-1942  (449 pag., geheel in kleur) * = ledenprijs 

€55*/80

Jan Heijboer 
Theo Schalke 

Fiscale zegelwaarden van Westelijk Nieuw-Guinea (1950-1971) 
(65 pag., geheel in kleur) 

€15,- 
 

 

Bijlagen van het mededelingenblad 

Jan Heijboer Van Sabang tot Merauke. Bestuurlijke- en postale ontwikkelingen in de 
Indische Archipel 1944 – 1946 

€3,50 

Maarten Severijn Stempelatlas van de langebalkstempels van Nederlands-Indië  
 *Voor een bepaald plaats in Nederlands-Indië (op aanvraag)  
 *De gehele set (op aanvraag)  
Peter Storm van 
Leeuwen 

Tarieven van Nederlands-Indië 1864-1949  

 *Postwaardestukken €3,50 
 *Drukwerken, braille-drukwerken, documenten, monsters, pakjes en   

  nieuwsbladen 
€4,50 

 *Brieven €4,50
 *Diverse rechten (deel 1) €4,50
 *Diverse rechten (deel 2) €4,50
 *Diverse rechten (deel 3) €4,50
 *Diverse rechten (deel 4) €4,50
 *Luchtpost binnenland €4,50
 *Luchtpost naar Nederland, Suriname en Curaçao €4,50
 *Luchtpost naar overig buitenland, deel 1 (tot 1935) €4,50
 *Luchtpost naar overig buitenland, deel 2 (van 1935 tot 1939) €4,50
 *Luchtpost naar overig buitenland, deel 3 (1939 tot Japanse bezetting) €3,00
 *Luchtpost naar overig buitenland, deel 3 vervolg (1939 tot Japanse   

  bezetting) 
€4,50

 *Luchtpost naar overig buitenland, deel 4 (na de Japanse bezetting tot    
  1950) 

€4,50

 De COMPLETE SET van 14 tarievenboekjes inclusief porto €45,- 
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Rinus Dekker Posttarieven Nederlandse Antillen 1948 - 2009 €4,50 
 
Wim Vink Post offices, Bestelhuizen and ‘Rumah2 Pos2’ in West New Guinea €4,50 

 
Fred Bruijning, 
Jacques v Deelen, 
Teus Kamper 

Gelegenheidstempels Republiek Suriname  €4,50 

 
Peter Dufour,  
Maarten Severijn 

Loop der treinen van de N.V. Spoorweg Maatschappij op Sumatra, 
Dienstregelingen ingaande 5 mei 1931, 22 november 1932 en 5 augustus 
1936 

€4,50 

 
Sybrand Bakker 2/10 Australian Field Ambulance €4,50 

 
Sybrand Bakker A contribution to the classification of the Queensland Post Office 

Newspaper Wrappers issued in the period 1891-1912 
€4,50 

 
Sybrand Bakker De Kerst- en Nieuwjaarskaarten door YMCA ter beschikking gesteld aan 

Krijgsgevengenen en geïnterneerden in Australië gedurende de Tweede 
Wereldoorlog 

€4,50 

 
André Brinkhorst Stempels Fort De Kock €4,50 

 
Bert v Marrewijk Militaire wenskaarten uit Nederlands-Indië 1946-1949  €4,50 

 
Nico de Weijer De Bestelhuizen van Nederlands Nieuw-Guinea 1953- 1963 €2,50 

 
ZWP mededelingenbladen 
ZWP Een aantal oude nummers is op bestelling leverbaar. De prijs verschilt per 

nummer.  
 

Betaling publicaties door overschrijving op bankrekening NL24INGB 0001 6536 32  t.n.v.  
Penningmeester Studiegroep ZWP te Oldenzaal. De genoemde prijzen zijn exclusief 
verpakking en port. Graag uw koopwens door te geven aan njdeweijer@telfort.nl voor de exact 
te betalen prijs. Boeken kunnen eventueel voor u naar de verenigingsbijeenkomsten van ZWP 
of naar algemene landelijke beurzen worden meegenomen.  
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