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ZWP MEDEDELINGENBLAD 180 

Dit nummer, het 180e alweer in de bestaansgeschiedenis van de studiegroep, verschijnt in een 
periode waarin een aantal contactbeperkingen gedeeltelijk is opgeheven. Voor velen een 
opluchting, ook al blijven er zorgen bestaan over hoe het verder zal gaan. Gelukkig biedt de 
filatelie ons veel afleiding en plezier. Zo gaf een van onze nieuwe leden aan dat hij via het 
internet bij ZWP was terechtgekomen, nadat hij zijn oude verzameling tijdens het opruimen 
had teruggevonden. Velen van ons zullen de afgelopen tijd gelijksoortige ervaringen hebben 
opgedaan, want, behalve aan het traditionele zomerse schilderwerk en tuinonderhoud, lijkt 
iedereen zijn tijd te besteden aan het sorteren van die doosjes met zegels en poststukken die er 
al jaren, zo niet decennia liggen, wat soms verrassende vondsten oplevert. Ook lijkt het alsof er 
meer geschreven wordt dan ooit, want onafgemaakte artikelen komen nu eindelijk af. Dit is de 
reden dat ZWP 180 een extra dik zomernummer is geworden en ook ZWP 181 zal van een 
aanzienlijk volume zijn. Blijft u echter doorgaan met het inleveren van uw bijdragen, groot of 
klein, voor de nodige variatie. 

Andere pluspunten in deze coronatijd zijn de aanmelding van twee nieuwe leden en de drie 
geheel schriftelijke en/of digitale veilingen van mei, juni en juli, die na een aarzelend begin zeer 
succesvol zijn verlopen. Dit is heel prettig voor veilingmeester Jan Heijboer, en natuurlijk ook 
voor de inzenders en onze penningmeester. Vrijwel zeker komen er in augustus en september 
ook veilingen. 
Op ons verzoek geeft webmaster Maarten Severijn een inkijkje in het bezoek aan de website 
van ZWP www.studiegroep-zwp.nl. Een kort verslag over het bezoek in 2019 staat verder in 
dit blad. U zult versteld staan! 
De jaarlijkse clubtentoonstelling gaat gewoon door, zij het anders dan u gewend bent. Wij 
verzoeken u de mededelingen over de gewijzigde opzet van de Clubtentoonstelling op blz. 3 
goed te lezen. Iedereen kan meedoen! 

De pdf-versie van het vorige nummer, ZWP 179, werd ontsierd door een storende fout in de  
koptekst, waarvoor onze excuses. Er stond “mei 2019”, maar dat moest natuurlijk april 2020
zijn. In de gedrukte exemplaren is deze fout gecorrigeerd. 

Voor dit nummer heeft Jan Smith voor ons weer een aantal nieuwe plaatfouten geselecteerd.  
Fred Nash doet een dringende oproep aan de leden om scans van hun stempels van de Royal 
Netherlands Forces (R.N.F.) Censor naar hem te sturen voor een inventarisatie.  
Verder verschijnt het derde deel van het artikel over de Palembangse Benedenlanden van Rob 
Ackerstaff. De laatste bladzijde van dit deel is overigens de duizendste in de rubriek NI! 
Nederlands-Indië dreigt hierdoor Nederlands Nieuw-Guinea binnenkort in te halen. 
Han Dijkstra beschrijft twee brieven van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig 
Genootschap (KNAG), gestuurd naar een van de leiders van de Nieuw-Guinea Expeditie van 
1904-1905. In de serie ‘Postinrichtingen in (Nederlands) Nieuw-Guinea’ neemt Wim Vink 
ditmaal het Nica-kamp, een bestelhuis op Biak zonder eigen stempel, onder de loep. Nico de 
Weijer bespreekt een bedelbrief aan de gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea. 
In de categorie ‘exotisch’ een bijdrage van Marc Parren over Britse veldpost in Vanuatu. 
Naar aanleiding van het artikel over het Department of Information UNTEA in ZWP 179 kwam 
een reactie binnen van Joop Hoogenboom. 
Van Bert van Marrewijk deel 2a van zijn drieluik over de producenten van de moderne 
Surinaamse prentbriefkaarten. Ten slotte de rubriek Voorzetje, met o.a. een vraag over de 
Australische ‘Concession Rates’: verlaagde tarieven voor militairen. 
Variatie genoeg! Ook uw bijdrage is van harte welkom. 

ZWP 181 zal in oktober/november verschijnen. Inzenden kopij vóór 15 september 2020.  

DIV 774 
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BIJEENKOMSTEN 2020 

De bijeenkomsten van ZWP worden gehouden in: 

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

Zaal open: 10.00u  

Data 2020  (onder voorbehoud)

26 september  gewone bijeenkomst
28 november   clubtentoonstelling  

BELANGRIJKE EVENEMENTEN 

N.B. Alle evenementen onder voorbehoud 
Postex 2020 afgelast 

Eindejaarsbeurs 2020 
De Veluwehal 

28 en 29 december 2020 
Nieuwe Markt 6 

3771 CB Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl

Filateliebeurs 2021 
30-31 januari 2021 

Dudok Arena 
Arena 303 

1213 NW Hilversum 
www.filateliebeurs.nl 

Filateliebeurs 2021 

Winterstamps (v/h De Brievenbeurs) 
26 en 27 februari 2021 

Hotel Van der Valk 
Bastion 73 

3905 NJ Veenendaal 
Enkele minuten lopen van NS Intercity 

Station Veenendaal-De Klomp. 
www.winterstamps.nl

DIV 775 
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Hertogpost 2021 
18-20 maart 2021 

Brabanthallen  
Diezekade 2 

5552 AK ’s-Hertogenbosch 
www.hertogpost-event.nl 

LEDENMUTATIES 

Nieuwe leden 

M. van der Loos, Nieuwerkerk a/d IJssel 
F. Tijmstra, Purmerend 

Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom en hopen dat zij zich spoedig thuis zullen 
voelen bij onze studiegroep, ook al zijn er momenteel geen bijeenkomsten. 

CLUBTENTOONSTELLING 2020 

De clubtentoonstelling zal hoogstwaarschijnlijk anders verlopen dan u gewend bent, daar het 
er niet naar uitziet, dat onze leden eind november de reis naar Ede al durven te aanvaarden. 
Moeten we de clubtentoonstelling daarom maar laten schieten? Nee, integendeel! We 
organiseren hem ditmaal geheel digitaal en zo laagdrempelig mogelijk.  

Opzet 
o Per inzending één A4, met daarop een bijzonder poststuk of één of meer postzegels met 

begeleidende tekst. 

o Elk lid mag maximaal drie A4’s inzenden. 

o Het eerste onderwerp moet passen bij de interessegebieden van ZWP, maar in de ruimste 
zin. Het mag dus een mooie klassieke Indische brief zijn, maar ook een moderne 
ansichtkaart van Bonaire of een antwoordcoupon van Papoea-Nieuw-Guinea. 
Traditioneel, thematisch, alles mag. 

o Bij meer dan één inzending bij voorkeur ook een onderwerp dat geheel buiten het 
primaire interessegebied van ZWP ligt. 

o Alle inzendingen moeten voor 15 oktober worden ingestuurd naar j.dijkstra50@chello 
en gam.van.marrewijk@hetnet.nl 

o Alle inzendingen worden gebundeld in een extra editie van het Mededelingenblad of 
een speciale bijlage! 

o De winnaar wordt door de leden gekozen. 

o De winnaar ontvangt de speciale ZWP Corona Herdenkings Trofee.  

o Wij zijn beschikbaar voor nadere informatie.  

DIV 776 
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Op deze wijze hopen we het gebrek aan contact tussen de leden, dat velen van u in deze periode 
als het zwaarst ervaren, enigszins te compenseren. Deze opzet is ook bedoeld om leden die niet 
fysiek in staat zijn om onze bijeenkomsten in Ede te bezoeken, actiever bij de tentoonstelling 
te betrekken en hun een beeld te geven van wat er allemaal bij ZWP wordt verzameld. 

Het vervallen van de gezamenlijke lunch is helaas een probleem dat we niet kunnen oplossen! 

Binnenkort hoort u meer van ons. 

ZWP JAARVERSLAGEN 2019

Door de coronacrisis was het niet mogelijk om in april de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering te houden. Er zijn echter door de bestuursleden en commissarissen wel 
degelijk jaarstukken geproduceerd. Deze zullen u in augustus worden toegezonden. U krijgt 
vanzelfsprekend de gelegenheid om vragen te stellen en commentaar te leveren. 

TENTOONSTELLING DE AMERIKA’S 

De tentoonstelling ‘De Amerika’s’ is in verband met de opschorting van alle evenementen 
wegens de coronacrisis verplaatst naar Hertogpost 2021 in Den Bosch (18-20 maart 2021).  

AANVRAGEN TOEGANGSCODE WEBSITE 

Belangrijke mededeling, vooral voor nieuwe leden! 
De meeste delen van de website van ZWP zijn slechts toegankelijk voor leden. Wilt u toegang 
tot alle domeinen van de website, dan dient u een persoonlijke toelatingscode aan te vragen bij 
webmaster Maarten Severijn: mhseverijn@ziggo.nl  

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 en redactie 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. 
Mocht u onverhoopt ontdekken dat een bron onvolledig of incorrect is weergegeven, dan vragen 
wij u dit zo spoedig mogelijk aan de redactie te melden. Wij zullen dan een rectificatie of 
aanvulling in het volgende nummer van het Mededelingenblad opnemen. 

DIV 777 
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NIEUWE PLAATFOUTEN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

Jan Smith zond een selectie van 
nieuw ontdekte plaatfouten van de 
Overzeese Gebiedsdelen. Er zullen er 
zeker meer komen, nu de werkgroep 
weer in het Nationaal Archief terecht 
kan voor de bestudering van vellen en 
veldelen. 
Er gaan trouwens geruchten dat een 
nieuwe plaatfoutencatalogus van 
Nederland en Overzee in de steigers 
staat. 
Overigens zoeken wij bij ZWP nog 
steeds naar iemand die zich bezig wil 
houden met de plaatfouten van de 
Nederlandse Antillen en Suriname. 

Nederlands-Indië NVPH 33. 
Samengeklonterde parels links in de 
rand van het medaillon. Zegel 133. 

Enkele plaatfouten uit een van de proefkaternen van de werkgroep. 

Nederlands-Indië 
NVPH LP 8 + 11 + 12 

Positie ? 

Grote breuk in kader boven ‘4’ van 
rechter ‘40’

Nederlands Nieuw-Guinea  
NVPH 76 

Positie 36 

Blauwe punt rechts onder aan ‘O’ van 
tweede ‘Pago’. Komt alleen voor op de 
A-vellen.

DIV 778 
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Nederlandse Antillen  
NVPH 329 

Blok Cultuurzegels 

Positie 3  

Groene punt in muts

Suriname  
NVPH 450 

Positie 9

Schuine kras van marge door ‘V’ en het 
cijfer ‘0’ 

Han Dijkstra deed de volgende vondst op 
een FDC van Nederlands Nieuw-Guinea. 
Op FDC 1 (Rode Kruis 1958) ontdekte 
hij op twee waarden met dezelfde 
afbeelding een fout. Op zowel  de waarde 
10 + 5 cent als op de 30 + 10 cent zit 
rechts op de heup een kleine zwarte stip, 
op exact dezelfde plaats. Deze is bij 
vergroting op uw computerscherm goed 
te zien. Hoogstwaarschijnlijk is deze 
afwijking tot stand gekomen, toen het 
voorouderbeeld tijdens een latere druk-
gang in de witte uitsparing werd 
aangebracht, wat het voorkomen van 
dezelfde afwijking op twee verschillende 
waarden verklaart. Graag een reactie 
wanneer u deze afwijking ook heeft 
gezien. 

DIV 779 
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Uit deze eerstedagenvelop zijn de zegels 
afkomstig.  

← De stip staat rechts naast de heup op 
deze hoogte.  

BEZOEKERS OP DE WEBSITE VAN ZWP   

Maarten Severijn 

Periodiek krijgen wij van onze provider Mijndomein een aantal gegevens door van het bezoek 
op de ZWP-website. Uit de gegevens over het jaar 2019 zijn de belangrijkste punten gehaald.  

Totaal aantal bezoeken en geraadpleegde pagina’s 

Gedurende 2019 heeft onze algemene website 17.975 bezoekers gehad. Omdat bezoekers 
uiteraard vaak meerdere keren per jaar onze website bezoeken, is door de provider ook het 
aantal unieke bezoekers geregistreerd en dat zijn er 8.908  geweest. Gedurende die bezoeken 
werden 175.078 pagina’s geraadpleegd en waren er 836.299 ‘hits’.  
Voor de ZWP  LB studie Nederlands Indië 1916-1942 waren de bezoeken en raadplegingen in 
2019 als volgt: aantal bezoeken 8.684, unieke bezoekers 5.109, geraadpleegde aantallen 
pagina’s 61.514 en aantal ‘hits’ 707.856. 

Bezoek op welke dagen van de week 

Ook is bijgehouden op welke dagen van de week de website wordt bezocht. Het zal u niet 
verbazen, maar op zaterdag en zondag vinden de meeste bezoeken plaats. Op elk van die twee 
dagen is het bezoek bijna het tienvoudige van het bezoek op een doordeweekse dag. 

Op welk uren van de dag vindt dat bezoek plaats 

Al vanaf negen uur in de ochtend begint het bezoek, met pieken rond vier  uur ‘s-middags en 
negen uur ‘s-avonds. Van 24 uur tot 8 uur is het  bezoek beperkt.  

DIV 780 
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Welke nationaliteiten bezoeken onze website 

Deze gegevens zijn maar een indicatie, omdat bij een omvangrijk deel van het bezoek de 
nationaliteit onbekend is. Landen die substantieel zijn vertegenwoordigd zijn Nederland, 
Duitsland, Ierland, Indonesië, Verenigde Staten en China. 

NIEUWE SITE VOOR ARTIKELEN OVER NL + OVERZEE IN HET 

ENGELS 

Via Robert Finder uit Australië, die een der redactieleden benaderde over UNTEA, werden wij 
herinnerd aan het feit dat er sinds kort een website bestaat voor artikelen over de Nederland- 
filatelie in het Engels: www.netpha.nl  

De oprichters van deze site zijn René Hillesum en Ivo Spanjersberg. Deze laatste was een van 
de sprekers op het symposium tijdens Winterstamps, 28-29  februari in Veenendaal-De Klomp.  

In de voordrachten van vooral Ivo Spanjersberg maar ook van ons lid Hugo Brieffies werd 
benadrukt, dat internationaal alle krachten moeten worden gebundeld om de filatelie levend te 
houden. Een voorbeeld is de Korean Stamp Society, die in 2018 ter ziele dreigde te gaan. Deze 
internationale studiegroep heeft het roer helemaal omgegooid en doet nu alles digitaal, waarbij 
ook van de sociale media gebruik wordt gemaakt. Deze aanpak heeft geresulteerd in een 
spectaculaire ledenaanwas: het aantal leden is nu 200. 

Via bovenstaande link kwamen we terecht bij een blog van Hugo Brieffies, waarin hij o.a. twee 
poststukken van Nederlands Nieuw-Guinea beschrijft. Hugo ziet de toekomst vooral in de 
‘sociale filatelie’, waarvan de twee NNG-stukken voorbeelden zijn. 

Een verslag van alle voordrachten tijdens Winterstamps vindt u in ‘Filatelie’ van mei 2020. 

INVENTARISATIE ROYAL NETHERLANDS FORCES (R.N.F.)  
CENSOR STEMPELS: DRINGENDE OPROEP 

Lang geleden, in ZWP 135 van maart 2003, deed Han Dijkstra in ‘Voorzetje 4’ (blz. 21-22) een 
oproep om censuurstempels van de Royal Netherlands Forces (R.N.F.) te melden. Veel 
verzamelaars kennen deze stempels in de eerste plaats van brieven uit Nederlands-Indië, 
Nederlands Nieuw-Guinea en Australië, waar ook Nederlandse militaire postkantoren waren.  

In ‘Poststempels Nederlands-Indië 1864-1950’ van P.R. Bulterman’ staat op blz. 429 een 
afbeelding van het meest gebruikelijke stempeltype, met een lijst van de in Nederlands-Indië en 
Nieuw-Guinea gebruikte stempelnummers en hun locatie. Van de in Australië gebruikte R.N.F. 
Censor stempels is ons helaas geen lijst bekend. In het Engelstalige censuurboek van Piet van 
Putten en Nico de Weijer, ‘Postal Censorship and Internment Camp Mail in the Netherlands 
Indies 1940-1942’  wordt op bladzijde 262 alleen No. 31 van Brisbane genoemd. 

Nu, na zeventien jaar, is er verheugend nieuws! Fred Nash is bezig om een zo compleet mogelijke 
lijst samen te stellen van alle bekende R.N.F. Censor stempels. Hij heeft scans gemaakt van alles 
wat hij kon vinden in literatuur, veilingcatalogi e.d. van 1995 tot heden. Ook heeft hij contact 
gehad met grote verzamelaars en buitenlandse studiegroepen. Fred heeft de indruk dat de 
nummers van de stempels van 1 tot 50 gaan, maar er zitten nog grote gaten in zijn voorlopige 
lijst. We weten er eigenlijk nog maar weinig van. 

DIV 781 
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Een uitgelezen kans biedt zich dus aan voor allen die bereid zijn mee te werken aan iets waarnaar 
wij al zo lang uitkijken. Bij studies over andere onderwerpen is de kracht van een studiegroep als 
de onze al eerder gebleken. Met een collectieve inzet kunnen we ver komen. 

De resultaten, met o.a. een zeldzaamheidsaanduiding van 1 tot 5, zullen in toekomstige 
Mededelingenbladen van ZWP worden gepubliceerd.  

Bent u in het bezit van R.N.F. Censor stempels of notaties gebruikt in Nederlands Nieuw-Guinea, 
Australië, Papua New Guinea, Morotai, Zuidoost-Borneo en eilanden zoals bijv. Laboeha, meld 
deze dan aan Fred, liefst met duidelijke scans van minimaal 400 dpi (nog beter 600 dpi).  
Niet alle stempels zijn rond; er zijn ook vierkante stempels (Balikpapan) of rechthoekige zonder 
kader (Yakamul in PNG).  
N.B. Scans van poststukken met vaak voorkomende nummers, bijv. Hollandia nrs. 33 en 40, zijn 
ook zeer welkom, vanwege data en periode van gebruik, als ook oude fotokopieën, pdf’s en 
informatie over gebruik en achtergronden. 
U kunt uw meldingen rechtstreeks mailen naar: 

fredthehiker@gmail.com of fredjn@centurylink.net 

U kunt uw berichten in het Nederlands sturen, wanneer u daaraan de voorkeur geeft. 

Wij rekenen op uw medewerking! 

Ter verduidelijking enkele illustraties. 

Het gaat bij dit stuk om het vage rechthoekige stempel ‘Passed by R.N.F. Censor’ linksonder, 
gebruikt in Balikpapan. Deze plaats gebruikte ook een rond R.N.F. Censor No. 50 stempel. 
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De locatie van R.N.F. Censor No. 15 is bekend: Batchelor, ten zuiden van Darwin, Qld., Australië. 

De locatie van R.N.F. Censor No. 41 is echter nog onbekend! Dit nummer wordt niet in Bul-
terman genoemd. Het rechthoekige stempel ‘GEZIEN CENSUUR’ (Erfmann type c) is bij 
aankomst in Suriname aangebracht.  

DIV 783 
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DE PALEMBANGSE BENEDENLANDEN: DERDE DEEL 

Rob Ackerstaff (1942 – 2019) 

Kajoeagoeng

In Bezemer staat Kajoe Agoeng vermeld als de standplaats van de controleur van de 
onderafdeling Komering-Ilir van de afdeling Palembangse Benedenlanden. Het plaatsje is 
gelegen op beide oevers van de Komering rivier, zie figuur 39 in het hierna volgend deel vier. 
In het begin van de vorige eeuw bestond het uit 9 doesoens (dorpen) met een totale bevolking 
van ongeveer 6900 zielen.1

In dit plaatsje wordt op 1 oktober 1912 een hulppostkantoor geopend dat ressorteert 
onder het kantoor te Palembang.9 De eerste paar jaar wordt hier een kortebalkstempel gebruikt. 
Op de ZWP-site zijn afstempelingen bekend van oktober 1914 tot september 1916. Het gaat 
hier, zeker op poststuk, om een zeer zeldzaam stempel (RRR) met een smalle balk, 10 strepen 
in beide segmenten, een gesloten buitenring en 3 + onder in de ring (fig. 1 en 2).  

Figuur 1: Een briefkaart in juni 1915 verstuurd van Kajoeagoeng naar Den Haag.  

Vanaf oktober 1918 is dan te Kajoeagoeng het gebruik van drie verschillende types van 
het langebalkstempel bekend: de types 1a, 1b en 10 (fig. 2). De gebruiksperioden van de vier 
genoemde stempels vertonen geen overlap van enige betekenis.2

Figuur 2: Het kortebalkstempel en de langebalkstempels 1a, 1b en 10 van Kajoeagoeng 
gebruikt op 9 september 1916, 8 oktober 1924, in maart 1938 en op 10 februari 1942.  

NI 970 



juli 2020                                                                                    ZWP Mededelingenblad nr. 180– bladzijde  13 

Bij het langebalkstempel type 1a wordt de kantoornaam met hoge en smalle letters en 
bij type 1b met lage en brede letters geschreven. Het langebalkstempel type 10 heeft een brede 
datumbalk met kleine cijfers (2½ mm) en, in tegenstelling tot de twee andere modellen, een 24-
uuraanduiding.  

De Japanse en Republikeinse jaren

Het langebalkstempel type 10 wordt in Kajoeagoeng ook gedurende de Japanse 
bezetting gebruikt. Links in figuur 3 tonen wij tweemaal hetzelfde horizontale paar van de 10c. 
zegel van de Moehammadijah serie uit 1941 (NVPH no. 296) met de vroege Japanse dynastieke 
datum van juni 1942. Bij nauwkeurige beoordeling blijkt dat, nauwelijks leesbaar over beide 
postzegels, ook het naamstempel TANDJONGRADJA in zwart is geplaatst (DN 547z). Beide 
zegels hebben dus eerst op het postkantoor te Tandjongradja gelegen en zijn daar middels deze 
opdruk geautoriseerd.  

Figuur 3: Het langebalkstempel 10 van Kajoeagoeng gebruikt  
op 20 en 29 juni en 17 september 1942 (dynastiek).  

Rechts in figuur 3 worden nog twee voorbeelden met een dynastieke datum van eind 
juni en medio september 1942 getoond. Het verticale paartje met de twee sepiakleurige 2½ c. 
Kreisler zegels (NVPH no. 248) is tevens voorzien van de zwarte opdruk DEC. – (DN 548z). 
Een opdruk die in Kajoeagoeng werd gebruikt om postzegels te autoriseren.  

Figuur 4: Het langebalkstempel 10 van Kajoeagoeng gebruikt op  
8 september en 28 december 1943 (=18), 7 en 24 januari 1944 (=19) en 24 februari 1945 (=20).  
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Uit de jaren 1943, 1944 en 1945 hebben we dan nog een negental voorbeelden van het 
langebalkstempel type 10 van Kajoeagoeng gevonden met een Showa datering, waarvan we in 
figuur 4 vijf fraaie voorbeelden laten zien. Vanaf 1944 wordt ook te Kajoeagoeng het Japanse 
stempel type 220 in gebruik genomen (fig. 6).  

Figuur 6: Het Japanse stempel 220 van Kajoeagoeng (カュアグン) gebruikt op 

18 mei en 12 en 27 juni 1944 (=19).  

Hoewel Kajoeagoeng op een steenworp afstand van de hoofdstad Palembang is gelegen, 
is deze plaats pas tijdens de Eerste Politionele Actie in juli 1947 door de Nederlandse troepen 
bezet. Ook in die kleine twee jaar van Republikeins gezag wordt het langebalkstempel type 10 
gebruikt, uiteraard nu weer met een Christelijke datering (fig. 7).   

Figuur 7: Boven driemaal het langebalkstempel 10 van Kajoeagoeng gebruikt op 9 april 1946, in juni 
en op 21 juli 1947. Onder een dienstenvelop op 7 januari 1946 verstuurd 

van Kajoeagoeng naar Palembang. 
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Figuur 7 toont een waarschijnlijk zelf gemaakte dienstenvelop – Dines/BTB – , die 
uiteraard vrij van port is en die op 7 januari 1946 verstuurd is naar het hooggerechtshof 
(Mahkamah tinggi) te Palembang. De envelop is vooral interessant in verband met het 
zwartbruine ovaalstempel van de WEDANA PANGPERPRADJA (districtshoofd) van 
KAJOEAGOENG in de onderafdeling KOMERING ILIR, dat linksonder staat.  

Hersteld Nederlands gezag

Het in de zomer van 1947 te Kajoeagoeng herstelde Nederlandse gezag zal tot aan de 
overdracht van de soevereiniteit eind 1949 gehandhaafd blijven. In figuur 8 laten we u uit deze 
periode een viertal voorbeelden van het gebruik van het langebalkstempel type 10 op dit kantoor 
zien. De vroegste datering die wij hebben gevonden is van eind maart 1948, de laatste van begin 
november 1949. Het stempel lijkt wel steeds vuiler te worden en de uuraanduiding wordt niet 
meer gebruikt. De figuren 4 en 7 laten overigens zien, dat dit laatste ook al tijdens de laatste 
twee jaar van de Japanse bezetting (1944 en 1945) én tijdens het Republikeinse gezag het geval 
was. Immers in drie van de vijf objecten uit figuur 4 is de uuraanduiding vervallen en vervangen 
door zwarte blokjes. Tijdens het Republikeins gezag staat in plaats van de uuraanduiding achter 
het jaartal een zwart blokje.  

Figuur 8: Het langebalkstempel 10 van Kajoeagoeng gebruikt op 
29 maart 1948 en op 31 januari, 4 april en 4 november 1949.   

De staat Indonesië 

Figuur 9: Links driemaal het langebalkstempel 10 van Kajoeagoeng gebruikt op 11 januari en 22 
mei 1950 en 28 juli 1951. Rechts tweemaal het langebalkstempel 25 van Kajuagung gebruikt op 

29 juni 1954 en 1 oktober 1955. 
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Het vooroorlogse, Nederlands-Indische langebalkstempel type 10 wordt ook nog de 
eerste jaren na de soevereiniteitsoverdracht gebruikt (fig. 9). Dit stempel wordt dan echter 
weldra vervangen door een nieuw langebalkstempel type 25 met de kantoornaam volgens de 
nieuwe spelling geschreven als KAJUAGUNG, tweemaal rechts in figuur 9.  

Tandjongradja

Tandjongradja of Tandjoengradja was aan het begin van de vorige eeuw de hoofdplaats 
van onderafdeling Ogan Ilir van de afdeling Palembangse Benedenlanden en eveneens de 
standplaats van een controleur. Deze regio was destijds al een vrij dicht bevolkt gebied met een 
bevolking van ruim 100.000 zielen. Het plaatsje is iets noordwestelijk van Kajoeagoeng en op 
een afstand van ongeveer 60 km van Palembang gelegen aan de rivier de Beneden Ogan, zie 
het kaartje van figuur 39 in de paragraaf Praboemoelih van het vierde deel van het hoofdstuk 
De Palembangse Benedenlanden. Het was een vruchtbare streek met een rijke productie aan 
mais, cassave, arèn-suiker (goela Djawa) en eetbare vruchten. De rijstoogsten van de lěbaks 
(moerassen) waren zo overvloedig dat rijst tot de exportproducten behoorde.1

Figuur 10: Een briefkaart in november 1912 van Tandjongradja verstuurd naar een 
Provisienhändler te Amsterdam. 

Op 1 oktober 1912 wordt hier een hulppostkantoor geopend dat echter op 1 maart 1923 
weer gesloten wordt, om twee jaar later – op 27 april 1925 – weer geopend te worden. Door de 
jaren heen ressorteert het onder het hoofdpostkantoor te Palembang.2,9

Figuur 11: De twee kortebalkstempels van Tandjongradja gebruikt op 
2 november 1912, 6 november 1915 en 19 februari 1916. 
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Evenals te Kajoeagoeng wordt ook hier de eerste jaren een kortebalkstempel gebruikt. 
In 1912 is dat het op de briefkaart van figuur 10 afgebeelde kortebalkstempel met een korte 
smalle balk, met 10 strepen in beide segmenten, een gesloten buitenring en 1 + onder in de ring. 
Dit kortebalkstempel is, zeker op poststuk, iets minder zeldzaam dan dat van Kajoeagoeng uit 
figuur 1 van deze paragraaf.  

Vanaf medio 1914 tot begin 1917 is in Tandjongradja het gebruik van een tweede type 
kortebalkstempel bekend. Dit stempelmodel heeft naast een smalle balk eveneens 10 strepen in 
de beide segmenten. De buitenring daarentegen toont een duidelijke biffage en in de onderring 
staan ditmaal 2 #, tweemaal rechts in figuur 11.  

Figuur 12: De langebalkstempels 1a, 1c en 1d van Tandjongradja gebruikt op
12 juli 1919, in april 1928, op 12 mei 1936 en 8 december 1941.  

Vervolgens worden te Tandjongradja successievelijk drie verschillende types van het 
langebalkstempel gebruikt: de types 1a, 1c, en 1d. De gebruiksperioden van deze drie 
langebalkstempels vertonen geen overlap van enige betekenis. In figuur 12 worden deze 
stempels in chronologische volgorde afgebeeld, met rechts een vroege en een late afstempeling 
van het model 1d. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de verschillende types van het 
langebalkstempel van Tandjongradja zij ook nu verwezen naar de ZWP-site.2 De belangrijkste 
onderscheidende kenmerken zijn: 1) Bij de types 1a en 1d wordt de kantoornaam als 
TANDJONG - / RADJA geschreven, dus met twee woorden en een koppelteken; 2) Bij type 
1c staat de kantoornaam met hoge en smalle letters in de bovenring geschreven als 
TANDJONGRADJA; en 3) Bij types 1a en 1c worden hoge en smalle letters gebruikt, terwijl 
bij type 1d de letters van de kantoornaam breder en ronder zijn.  

De Japanse en Republikeinse jaren 

Hoort bij Figuur 13 
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Figuur 13: Het langebalkstempel 1d van Tandjongradja gebruikt op 2 september, 7 en 30 oktober 1942 
(dynastiek), 11 september en 26 november 1943 (=18), 5 januari, 1 februari en  

17 maart 1944 (=19).

Van de drie onder Nederlands-Indisch gezag beschreven langebalkstempels van 
Tandjongradja is het type 1d gebruikt tot vlak voor de Japanse invasie. Het is dus niet 
verwonderlijk, dat dit model ook tijdens de eerste jaren van de oorlog in gebruik was. Soms 
zijn de afstempelingen echter nauwelijks leesbaar. In bovenstaand figuur 13 tonen we acht 
voorbeelden met eerst driemaal een Japans dynastieke datering van begin september tot eind 
oktober 1942. Vervolgens vijf voorbeelden met een Showa datering lopend van medio 
september 1943 tot medio maart 1944.  

De datum van het links in onderstaand figuur 14 getoonde object heeft in de werkgroep 
voor de nodige discussie gezorgd. Het betreft hier een ‘omgebouwd’ vooroorlogs 
langebalkstempel type 1d van Tandjongradja, waarbij de tot nu toe zo netjes gebruikte               
12-uuraanduiding is verwijderd en het allereerste cijfer niet met zekerheid kan worden 
ontcijferd. Hoe moet de datumbalk nu gelezen worden: 1) Als 30. 5.  7., dus met een Christelijke 
jaartelling van 30 mei 1947; of 2) Als 20. 5.  7., dus met een Showa datering van 7 mei 1945 
(=20)? Mede gezien een drietal voorbeelden uit de catalogus van de veiling Tempo Doeloe uit 
1992 hebben we uiteindelijk voor het laatste gekozen. De voorbeelden uit deze catalogus zijn 
echter van een zodanig slechte kwaliteit, dat we ze hier niet hebben afgebeeld. Het later 
binnengekomen blauwe zegeltje uit de serie van de definitieve uitgave voor Sumatra (DN 07) 
lijkt deze conclusie te ondersteunen. Ook nu een morsig stempel waarin in de datumbalk 
eigenlijk alleen het Showa jaar 1945 (=20) is te ontcijferen.  

Figuur 14: Links het langebalkstempel ‘1d’ van Tandjongradja gebruikt op7 mei en in 1945 
(=20). Centraal hetzelfde stempel gebruikt op 10 mei 1947. 
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Vanaf 1944 is ook te Tandjongradja het Japanse stempel type 220 in gebruik genomen. 
Alleen op het middelste voorbeeld van onderstaand figuur 15 staat het stempel zo fraai 
afgebeeld, dat alle Katakana tekens goed leesbaar zijn.  

Figuur 15: Het Japanse stempel 220 van Tandjongradja (タンジョンラジャ) gebruikt 

op 5 en 12 juni en 9 augustus 1944 (=19).  

Uit de, een kleine twee jaar durende, periode van het Republikeinse gezag te 
Tandjongradja kunnen wij u in figuur 14 slechts één compleet voorbeeld tonen. Dit object is 
een digitale uitsnede van een grote, zelfgemaakte envelop die aangetekend verstuurd was naar 
de Wedana van Ogan Ilir te Tandjong Radja. De envelop was beplakt met maar liefst 25 
exemplaren (in totaal 7,50 roepiah) van het rechter zegeltje uit figuur 14 (DN 09). De zeven 
complete stempels over de zegels waren echter nauwelijks leesbaar, vandaar dat we hier alleen 
het gestempelde aantekenstrookje laten zien. Het cijfer 7 van het jaartal 47 kan rechts op de 
rode R met enige moeite worden ontcijferd. Bijzonder is bovendien, dat dit aantekenstrookje 
oorspronkelijk op het kantoor te Talangakar heeft gelegen. Een kantoor dat hieronder in het 
vierde deel van het hoofdstuk De Palembangse Benedenlanden van de radar lijkt te zijn 
verdwenen. Het zal dus inderdaad ergens begin veertiger jaren zijn gesloten. Een nauwgezette 
ambtenaar van de Indische Posterijen heeft bovendien met groene inkt de afkorting van het 
postkantoor aan de nieuwe bestemming aangepast: Tr van Talangakar is netjes veranderd in 
Tra van Tandjongradja.  

In figuur 16 laten wij u op een tweetal doubletten van ongebruikte zegels (NVPH no. 
258 en 279) de in de vorige paragraaf bij het kantoor te Kajoeagoeng genoemde Japanse opdruk 
DN 547z nog eens zien. Dit zwarte naamstempel TANDJONGRADJA wordt eigenlijk zelden 
op gebruikte zegels waargenomen. Deze opdruk werd in de eerste maanden van de Japanse 
bezetting gebruikt, o.a. om de op het postkantoor aanwezige frankeerzegels te autoriseren.  

Figuur 16: Twee voorbeelden van de Japanse opdruk DN 547z. 
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Hersteld Nederlands gezag 

De drie voorbeelden in figuur 17 laten zien, dat het langebalkstempel type 1d ook nog 
de jaren na het herstel van het Nederlandse gezag te Tandjongradja werd gebruikt. Helaas zijn 
de afstempelingen uit deze periode spaarzaam en veelal incompleet, maar er lijkt nog steeds 
sprake te zijn van het oorspronkelijke, Nederlands-Indische langebalkstempel dat ook in de 
twee voorbeelden rechts in figuur 12 wordt getoond. De biffagerand is ondertussen volledig 
dichtgeslibd en de datumbalk is nu aan de voor- en achterzijde opgevuld met een . Vooral bij 
het complete voorbeeld van 5 mei 1949 links in figuur 17 is dat fraai te zien.  

Figuur 17: Het langebalkstempel ‘1d’ van Tandjongradja gebruikt in 1948 en/of 1949. 

De staat Indonesië 

Uit het meest linkse voorbeeld van figuur 18 kan de conclusie worden getrokken, dat 
het hierboven genoemde vooroorlogse langebalkstempel van Tandjongradja ook nog kort na de 
overdracht van de soevereiniteit op het kantoor aanwezig was. In januari 1951 wordt het 
stempel in ieder geval nog gebruikt en ook nu weer, zij het slechts vaag waarneembaar, met de 
genoemde blokjes in de datumbalk.  

Figuur 18: Links het vooroorlogse langebalkstempel van Tandjongradja gebruikt op 
5 januari 1951. Daarnaast driemaal het nieuwe langebalkstempel 25 van Tandjungradja gebruikt 

op 8 december 1951, 30 januari 1957 en 2 december 1968. 

In december van hetzelfde jaar is het echter vervangen door een nieuw langebalk-
stempel type 25. De kantoornaam wordt volgens de nieuwe spelling in dit stempelmodel 
geschreven als TANDJUNG - / RADJA. Dus met de letter U in plaats van de OE en ook nu 
met twee woorden en een koppelteken. Dit stempelmodel werd gebruikt tot in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw. 
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Pladjoe

Figuur 19: Een vooroorlogse kaart van de stad Palembang met rechts aan de rivier 
de Moesi de raffinaderijen te Pladjoe en Soengeigerong (rode pijl). 21

Het kaartje in figuur 37 van het USGS-rapport uit 2001 – zie de paragraaf Talangakar 
in het vierde deel van het hoofdstuk De Palembangse Benedenlanden – geeft een goede indruk 
over de dichtheid aan olievelden in Zuid Sumatra.13 Ook begin vorige eeuw was men zich van 
deze potentiële rijkdom bewust en voor Japan was het zelfs een van de grote drijfveren om bij 
de verovering van Nederlands-Indië zo snel als mogelijk de raffinaderijen te Pladjoe en 
Soengeigerong onbeschadigd in handen te krijgen.  

Figuur 20: “De vernuftige installaties op het olieterrein”.11

De installaties lagen oostelijk van de stad Palembang, daar waar de rivier de Komering 
uitmondt in de rivier de Moesi (rode pijl in bovenstaand figuur 19). Het bij Talangakar 
gepresenteerde kaartje laat ook goed zien, dat de olie over grote afstanden dwars door het 
oerwoud moest worden getransporteerd. In het verslag van de heren Zentgraaff en Van 
Goudoever lezen we daar het volgende over:  

NI 979 



juli 2020                                                                                    ZWP Mededelingenblad nr. 180– bladzijde  22 

 “In een ononderbroken stroom, dag en nacht, vloeit traag de crude oil van de 
boorterreinen Talang Akar en Pendopo, in Midden-Palembang, naar de raffinaderij aan de 
Moesi. Drie pijpleidingen, van 150 km. lengte elk, voeren haar af, passeren de Lematang, de 
Ogan en de Komering, en storten zich uit in de ontvang-tanks. Dan begint het hardhandig 
louteringsproces. Het groeit als een stamboom met crude oil als een stamvader van een 
breedvertakt geslacht: lichte en zware oliën, onze benzine, Solar en Diesel-olie, en wat wij 
leken petroleum noemen, tientallen soorten meer. Uit de ontvang-tanks wordt de crude oil naar 
de distillatie-tanks getrokken waar bij trapsgewijs stijgende temperaturen de benzine en de 
kerosine worden vrijgemaakt; in koelinstallaties slaan de gassen van het lichte product neer. 
Men krijgt er op Soengei-Gerong in de distillatie-ketels slechts de helft van wat normaal is, 
want de olie van Talang Akar en Pendopo is een slecht en lastig product.”11

De raffinage van de olie in Zuid Sumatra was dus niet zonder meer een winstgevende 
zaak. Het was, zeker voor die tijd, een gigantische industrie en er moesten vaak grote en 
risicovolle investeringen worden gedaan. De genoemde journalisten gaan verder: ”Na 
voorlopige bewerking op de terreinen voert de pijpleiding het product naar de grote raffinaderij 
te Pladjoe.[…]De nieuwe pijpleiding is voldoende voor de thans vastgestelde hoeveelheid van 
2000 ton per dag. Dit kwantum is met 50 procent op te voeren door verhoging van de druk, na 
inschakeling van een nieuw pompstation, dat later vermoedelijk te Lilin komt. De druk wordt 
zó geregeld dat de olie te Pladjoe nog juist de installaties kan halen. Ook met drijfkaracht moet 
men economisch zijn.[…] Pladjoe brengt het einde van het winnings- en bereidingsproces. Deze 
oliestad maakt een grote modernisering en herschikking door. Ook hier is grote vooruitgang te 
zien. De huizen zijn beter; er is een keurig hotel met een beheerder van wiens figuur men de 
relatie met vele goede schotels kan aflezen. Ook is er een modern hospitaal, waar wij van de 
diëetlijst zien dat ook Aziatisch personeel (krani’s enz.) kennis krijgt van zalm, sardines en 
andere smakelijke dingen.”11

De Bataafse Petroleum Maatschappij (BPM) – een van de voorlopers van het huidige 
Shell bedrijf – had haar raffinaderijen te Pladjoe. Al voor 1912 heeft hier een fungerend 
hulppostkantoor gefunctioneerd, dat op 1 november 1912 een bijpostkantoor van Palembang 
wordt. Op 1 december 1917 wordt het een postkantoor, om in 1933 weer een bijpostkantoor 
van Palembang te worden. In de allereerste jaren is er een naamstempel in blauw en violet en 
met antiqua letters gebruikt.20 Op poststuk zijn deze naamstempels vrij zeldzaam en wij kunnen 
u in figuur 21 dan ook alleen een tweetal voorbeelden op los zegel laten zien. Van november 
1912 tot januari 1917 wordt te Pladjoe een kortebalkstempel gebruikt. Het betreft hier dan een 
stempel met een smalle balk, met 10 strepen in de beide segmenten, een gesloten buitenrand en 
5 # onder in de ring (fig. 21).  

Figuur 21: Het naamstempel en het kortebalkstempel van Pladjoe.  
Het rondstempel is gebruikt op 1 december 1914 en 3 december 1916. 
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Daarna worden te Pladjoe achtereenvolgens vier verschillende types van het 
langebalkstempel gebruikt: de types 1a-b, 2, 7a en 9. In de jaren dertig van de vorige eeuw 
worden hier dan nog de beide modellen van het puntvlakstempel aan toegevoegd: de types 19 
en 20. In de figuren 22 en 23 worden deze stempels in chronologische volgorde getoond.   

Figuur 22: De langebalkstempels 1a-b, 2, 7a en 9 van Pladjoe gebruikt op 22 mei 1917,  
31 juli 1933, 10 november 1934, 8 juni 1937 en 2 oktober 1941. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de langebalkstempels van Pladjoe zij ook nu weer 
verwezen naar de site van ZWP.2 

Figuur 23: De langebalkstempels 19 en 20 van Pladjoe gebruikt op 
18 februari 1936 en 2 februari 1942. 

Het type 1a-b kent met kleine variaties een lange gebruiksperiode tot begin 1934. Links 
in figuur 22 dus een vroege afstempeling van mei 1917 en rechts daarvan een relatief late van 
medio 1933. Van de langebalkstempels type 9 en 20 van Pladjoe is vooroorlogs gebruik bekend 
tot in februari 1942.  

De Japanse en Republikeinse jaren

Tijdens de Japanse bezetting van Pladjoe wordt alleen het langebalkstempel type 9 
gebruikt. In de DN-catalogus is dit dan een type 030, ofwel een type 9/030.8
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Figuur 24: Het langebalkstempel 9 van Pladjoe gebruikt op 
1, 14 en 25 september 1942 (dynastiek). 

Figuur 24 toont drie voorbeelden van dit stempel met een Japans dynastieke jaartelling 
van september 1942. Het stempel lijkt dan al aan de linker zijde beschadigd te zijn. De twee 
zwart-wit voorbeelden komen uit de veilingcatalogus “Tempo Doeloe” van 1992 en zaten 
oorspronkelijk in de collectie van Joep Bonn.  

De andere vijftien voorbeelden van het langebalkstempel type 9 van Pladjoe die wij 
hebben kunnen bemachtigen, tonen alle een Showa datering met data lopend van eind november 
1943 tot begin mei 1945 (fig. 25).  

Figuur 25: Het langebalkstempel 9 van Pladjoe gebruikt op 30 november 1943 (=18), 20 januari, 
23 en 28 maart 1944 (=19) en 1 mei 1945 (=20). 

Een Christelijk datering van dit kantoor hebben wij niet gezien. De hierboven 
veronderstelde beschadiging van het stempel blijkt zowel in een groot aantal voorbeelden uit 
de Japanse tijd als later bij de voorbeelden uit de Republikeinse jaren voor te komen (fig. 25, 
27, 28 en 29). Het vooroorlogse, langebalkstempel type 20, ook wel het tweede type van het 
puntvlakstempel genoemd, is tijdens de Japanse bezetting van Pladjoe niet gebruikt.8,9
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Vanaf 1944 is in Pladjoe het Japanse stempel type 220 in gebruik genomen (fig. 26).  

Figuur 26: Het Japanse stempel 220 van Pladjoe (プラジュ)  

gebruikt op 1, 11 en 26 juli 1944 (=19).  

Na de Japanse capitulatie in augustus 1945 is in Pladjoe waarschijnlijk vrij snel een 
Republikeins gezag gevestigd. Sergeant J. Van Trigt, destijds bataljonsadministrateur bij             
8 R.S., wordt eind oktober 1946 overgebracht van Bali naar het kampement te Pladjoe. Hij 
schrijft over de situatie te Pladjoe/Palembang het volgende: “We leven hier op het ogenblik op 
een vulkaan, als de boel fout loopt, wordt de hele brigade binnen twee weken koud gemaakt. 
Uit de binnenlanden van Sumatra stromen de Hizboellah’s en Lasjkar Rajats, Napindo en T.R.I. 
naar Palembang. Een deel met speren en knotsen, maar een ander deel heeft beste wapens en 
staat onder goede (Japse) leiding. De majoor vraagt boobytraps, vlammenwerpers, mijnen, 
munitie, benzine en voedsel aan. […] Mocht er iets gebeuren, dan zullen er toch eerst 
tienduizenden T.R.I. mannen naar andere oorden verhuizen.”22 

Ondertussen hadden Indonesische strijdgroepen (Lasjkar Minjak) de nog vrijwel intacte 
olieraffinaderij te Pladjoe bezet en er behoorlijk huisgehouden. Na de slag om Palembang in 
januari 1947 keerde een deel van het Indonesische BPM-personeel naar Pladjoe terug. Sergeant 
Van Trigt had er echter weinig vertrouwen in, dat zij ook inderdaad bereid waren de productie 
weer ter hand te nemen. Hoe het ook zij, het heeft er alle schijn van dat het postkantoor te 
Pladjoe in 1947 nog een aantal maanden onder Indonesisch civiel gezag heeft gefunctioneerd, 
zie de drie objecten uit figuur 28.  

NI 983 



juli 2020                                                                                    ZWP Mededelingenblad nr. 180– bladzijde  26 

Figuur 27: Het langebalkstempel 9 van Pladjoe ‘gebruikt’ op 31 december 1946. 

Echter de in figuur 27 getoonde objecten met zegels van de definitieve Japanse uitgave 
voor Sumatra (DN no. 02, 04 en 05) zijn op Oudejaarsdag 1946, waarschijnlijk filatelistisch 
(CTO), afgestempeld met het vooroorlogse, Nederlands-Indische langebalkstempel type 9 van 
Pladjoe, ditmaal met violette inkt. 

Figuur 28: Het langebalkstempel 9 van Pladjoe gebruikt op 23 april (tweemaal) en 12 juni 1947. 

De voorbeelden uit de figuren 28 en 29 laten echter zien, dat in de eerste helft van 1947 
het langebalkstempel type 9 te Pladjoe ook nog echt postaal gebruikt is, uiteraard nu weer met 
een Christelijke datering. De afstempelingen worden er bepaald niet fraaier op en in het 
middelste object van figuur 28 is de dag (12) met de hand bijgeschreven. De datumbalk wordt 
nu voor en achter de maand opgevuld met een , en ook nu lijkt de gebruikte inkt af en toe 
violet te zijn.  
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Figuur 29: Een Kartoepos Amal (Rode Kruis kaart) begin mei 1947 verstuurd van  
Pladjoe naar Palembang. 

De Rode Kruis kaart uit figuur 29 is in mei 1947 uit het Republikeinse Pladjoe verstuurd 
naar de stad Palembang stroomopwaarts aan de rivier de Moesi. Behalve dat de kaart vier dagen 
nodig had om deze oversteek van hooguit enkele tientallen kilometers te maken, was er ook te 
weinig port betaald. Met een paarse letter T en een zwarte 7½, beide met potlood geschreven, 
wordt aangeven dat én wat er bijbetaald moet worden. De drie Nederlands-Indische portzegels 
(NVPH no. P54) zijn in het paars postaal vernietigd met het AMACAB (Allied Military 
Administration-Civil Affairs Branch) noodstempel van Palembang. De Palmenlaan 10 – waar 
destijds het hoofd van de onderwijsdienst woonde – lag in mei 1947 kennelijk binnen de 
concessie van het onder Nederlands-Indisch gezag functionerende postkantoor te Palembang. 
In de periode van mei tot juni 1947 zijn meerdere brieven en briefkaarten met een zegelwaarde 

dan wel een frankeerzegel van een verpleegster naar de Palmenlaan 10 te Palembang verzonden. 
Deze hebben allemaal, inclusief de bijgeplakte portzegels, sterk het karakter van filatelistisch 
maakwerk. De linker briefkaart uit bovenstaand figuur is identiek aan die van figuur 42 uit het 
hoofdstuk Palembang Kota. In de in 1981 door Dai Nippon uitgegeven catalogus laten alle 
getoonde voorbeelden wel een correcte frankering zien.10 

Hersteld Nederlands gezag

Ondanks de sombere verwachting van sergeant Van Trigt werd al in oktober 1946 met 
het herstel van de installaties te Pladjoe begonnen en eind 1947 bedroeg de olieproductie alweer 
200.000 kg/ton per maand. Ultimo 1948 hoopte men een maandproductie van 280.000 kg/ton 
te kunnen bereiken.25

De vraag is nu wanneer het postkantoor te Pladjoe weer onder Nederlands civiel gezag 
is gaan functioneren. De post van de manschappen in Pladjoe werd per boot naar de overkant 
van de Moesi gebracht om aldaar via een van de veldpostkantoren van Palembang gedis-
tribueerd te worden. Eind december 1946 heeft een deel van de Nederlandse militairen zich 
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op de oude benteng (fort) van de stad Palembang teruggetrokken en na meerdere gevechts-
handelingen over en weer begint op 1 januari 1947 de slag om Palembang. De Indonesische 
PTT heeft daar op 15 augustus 1975 nog een postzegel aan gewijd (fig. 30).  

Figuur 30: De herdenkingszegel voor de slag om Palembang (Znbl. no. 831). 

Na het herstel van het Nederlands civiel gezag te Pladjoe, waarschijnlijk in de zomer 
van 1947, wordt gedurende korte tijd nog het vooroorlogse, Nederlands-Indische langebalk-
stempel type 9 gebruikt. Althans figuur 31 toont een tweetal objecten die daar verdacht veel 
van weg hebben. Beide zijn waarschijnlijk gebruikt in de maanden aansluitend aan Operatie 
Product. Bij het linker zegel lijkt de linker kant van het stempel nog steeds beschadigd te zijn 
en er wordt ook nu een  gebruikt. 

Figuur 31: Het langebalkstempel 9 van Pladjoe gebruikt in januari 1948. 

Ergens in de loop van het jaar 1948 wordt het defecte, vooroorlogse langebalkstempel 
type 9 van Pladjoe dan vervangen door een nieuw langebalkstempel type 7b. De vroegst 
bekende datum die wij van dit stempel hebben gevonden is van 11 mei 1948 en staat links in 
figuur 33.  

Figuur 32: Links het vooroorlogse langebalkstempel 7a en rechts 
het naoorlogse langebalkstempel 7b van Pladjoe.  

Hoewel dit nieuwe stempel alle kenmerken van een langebalkstempel type 7 heeft – een 
brede balk met hoge en smalle cijfers en 12 strepen in de segmenten – gaat het hier om een 
ander type 7 dan het vooroorlogse type 7a. In figuur 32 zijn de types 7a en 7b van Pladjoe naast 
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elkaar afgebeeld en het verschil in de vorm van de letter O van de kantoornaam is ter 
hoogte van de twee gele pijlen goed te zien. Bij het naoorlogse langebalkstempel type 7b is de 
letter O van PLADJOE veel ronder dan bij het vooroorlogse type 7a. Bovendien is de 
biffagerand bij type 7b veel fijner van structuur.  

Figuur 33: Het langebalkstempel 7b van Pladjoe gebruikt op  
11 mei en 16 december 1948 en 29 maart en 20 september 1949. 

In figuur 33 worden een aantal voorbeelden van dit nieuwe, naoorlogse langebalk-
stempel type 7b van Pladjoe uit de jaren 1948 en 1949 getoond. De biffagerand heeft nu sterk 
de neiging dicht te slibben.  

De staat Indonesië 

De drie bepaald niet fraaie afstempelingen in figuur 34 laten toch wel zien, dat het 
langebalkstempel type 7b van Pladjoe ook nog in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is 
gebruikt, dus na de overdracht van de soevereiniteit. De kantoornaam met de ronde O en de 
hoge, smalle cijfers in de datumbalk zijn goed te zien. De biffagerand is nu volledig 
dichtgeslibd. Hoewel het aantal streepjes in de segmenten eerder 12 dan 10 lijkt te zijn, gebiedt 
de eerlijkheid ons te zeggen dat dit in de getoonde voorbeelden niet met zekerheid is uit te 
maken. Bij het middelste object is de 5 sen waarde van de op 19 juni 1951 uitgegeven serie 
portzegels van Indonesië (Zbl. no. 5) gebruikt. Bij het rechter object is het jaartal niet echt te 
ontcijferen, dit kan zowel 1950 als 1956 zijn.  

Figuur 34: Het langebalkstempel 7b van Pladjoe gebruikt op 
12 januari 1950, 16 januari 1952 en 24 januari 1950 of 1956.
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Uit figuur 35 blijkt, dat in de vijftiger jaren van de vorige eeuw al vrij snel een nieuw 
langebalkstempel type 6 is aangemaakt, met de kantoornaam dan geschreven in de nieuwe 
spelling als PLADJU.  

Figuur 35: Het langebalkstempel 6 van Pladju gebruikt  op 
16 december 1954 en in december 1955 en maart 1956. 

Onderstaand bericht vonden wij in een Nederlands-Indische krant, verschenen één 
maand nadat Operatie Product was beëindigd.  

Figuur 36: Bericht uit een Nederlands-Indische krant van 4 september 1947. 

De heer Den Haan, waarschijnlijk een medewerker van de PTT, had een rondgang 
gemaakt “door de nieuw bezette gebieden rond Palembang” en was tot de conclusie gekomen, 
dat de toestand van het merendeel van de postkantoren zeer bevredigend was. De volgende 
kantoren waren begin september 1947, dus een maand na beëindiging van de Eerste Politionele 
Actie, geopend: Pladjoe; Praboemoeli; Lahat; Moeara Enim; Tandjong Enim; Batoeradja; 
Tandjoengradja. Nota bene, het in de volgende paragraaf te bespreken kantoor te Soengei 
Gerong wordt niet genoemd.  
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Een in maart 1949 beschreven ansichtkaart met zicht op de raffinaderij te Pladjoe. 

De hierboven te Haarlem vervaardigde ansichtkaart laat op de voorzijde een klein deel 
van de ‘Petroleumraffinaderij der B.P.M. te Pladjoe’ zien, met op de achtergrond de monding 
van de Komering in de Moesi rivier. De auteur van de groet op de achterzijde, waarschijnlijk 
een Nederlandse medewerker van de B.P.M., is duidelijk onder de indruk van de omvang van 
het bedrijf anno 1949. Naast wat informatie over de Amerikaanse concurrent aan de overzijde 
van de Komering rivier, worden ook de verschillende eindproducten van het raffinageproces 
zoals “petrolie en benzine en alle bijproducten” vermeld.  

Zicht op Pladjoe in vroeger tijden. 

Soengeigerong

De Nederlandse Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM) had haar raffinaderijen te 
Soengeigerong. Hier werd in de distillatieketels aan de kwalitatief laagwaardige olie van 
Talangakar en Pendopo de Solar- en Diesel-olie onttrokken. Na een ingewikkeld chemisch 
proces werd hier uiteindelijk hoogwaardige kerosine en benzine geproduceerd. In de lyrische 
bewoordingen van de heren Zentgraaff en Van Goudoever:  
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 “Het enorme complex omvat voorts de treating-plant waar volgens het Edeleanau-patent de 
kerosine wordt gezuiverd: het hoge-druk-ketelhuis, een bezienswaardigheid op zichzelf want 
het grootste in het Oosten; de zwavelzuurfabriek, de research- en verder de 
raffinagelaboratoria. Dit bedrijf is compleet in de meest volstrekte zin van het woord: van de 
ultra-moderne Röntgen-installatie en de up-to-date operatiezaal in het hospitaal, de grappige 
Chinese wandkaart in het schooltje der Chinese peuters, en de lange- en kortegolfzenders voor 
telegrafie en telefonie, die de verbinding onderhouden met de boorterreinen Talang Akar – 
Pendopo en met de wilde boorringen in Zuid-Sumatra, – tot de machtige stalen constructies, 
waarin krachten worden ontketend die men in getallen uitdrukken doch niet omvatten kan, en 
de researchlaboratoria waar een geniale kop zich buigt over de retorten met een probleem, dat 
tientallen anderen heeft getart en dat hij, bleek maar triomfantelijk, zijn geheim heeft ontrooft 
[…].”11

 Links zicht op Soengeigerong bij het vallen van de duisternis en rechts een luchtopname van beide 
raffinaderijen aan de rivier de Moesi.11,17

Op 1 juli 1931 wordt hier een hulppostkantoor geopend, dat door de jaren heen 
ressorteert onder het hoofdpostkantoor te Palembang.2,9 Gedurende de vooroorlogse periode 
worden hier drie verschillende types van het langebalkstempel gebruikt: de types 1, 2 en 14a, 
waarbij in de jaren dertig het gebruik van de modellen 1 en 2 elkaar grotendeels overlapt. Vanaf 
juli 1939 wordt daar dan het langebalkstempel type 14a nog aan toegevoegd. Het gebruik van 
de types 1 en 14a is bekend tot begin 1942 (fig. 37).  

Figuur 37: De langebalkstempels 1, 2 en 14a van Soengeigerong gebruikt op
31 maart 1932, in augustus en op 24 november 1941.  

In alle drie de langebalkstempels van Soengeigerong wordt de kantoornaam steeds met 
twee woorden en een koppelteken geschreven, dus als SOENGEI - / GERONG. Bij type 2 is 
de buitenring gesloten, de andere twee modellen hebben een biffagerand. De types 1 en 14a 
hebben 10 strepen in de segmenten. Type 2 is een van de weinige langebalkstempels van 
Nederlands-Indië met in de segmenten een ongelijk aantal strepen: boven 11 en onder 12. 
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Figuur 38: Een luchtpostbrief in februari 1932 vanuit Soengei Gerong verstuurd naar  
Den Haag in Holland.

De Japanse en Republikeinse jaren 

Hoewel van de langebalkstempels van Soengeigerong vooroorlogs gebruik van de types 
1 en 14a bekend is tot in januari respectievelijk februari 1942, is het opmerkelijk dat geen van 
deze twee stempelmodellen tijdens de Japanse bezetting is gebruikt. Het lijkt wel alsof het 
postkantoor een drietal jaren gesloten is geweest. Immers pas in de loop van 1945 worden hier 
van de Japanse stempels de types 222 en 223 in gebruik genomen.8 Geheel onlogisch is dit niet, 
immers in tegenstelling tot de situatie te Pladjoe waren de raffinaderijen te Soengeigerong wél 
vlak voor de Japanse invasie onklaar gemaakt.23

Figuur 39: Een complete Japanse postwissel in april 1945 (=20) verstuurd van 
Soengeigerong naar Tjilimoes nabij Cheribon (Tjirebon) op Java. 

De postwissel van Japanse makelij uit figuur 39 is in de rechter kolom – net onder het 
woordje Perangko – afgestempeld met het stempeltype 222 en linksonder – bij de tekst Tjap 
kantor penjetoran – met het type 223.  
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Het betreft hier dus een kortebalkstempel met een enkele biffage, met 11 strepen in de 
beide segmenten en de Japanse tekst in het Katakana schrift. Bij type 223 is bovendien de datum 
met de hand geschreven. Beide stempeltypes zijn overigens nogal zeldzaam (R), veel post is er 
dus kennelijk ook in de laatste oorlogsjaren niet verstuurd. Feitelijk is dit hetzelfde stempeltype 
als beschreven in figuur 25 bij het kantoor Babat Zuidsumatra in het vierde deel van het 

hoofdstuk De Palembangse Benedenlanden. Uiteraard staat nu bovenin de kantoornaam スン

ガイグロン (Soengeigerong) in Katakana.  

Evenals te Lahat is ook van het kantoor te Soengeigerong een Republikeins kortebalk-
stempel bekend.8 Het desbetreffende stempeltype 250 heeft echter 14 strepen in de beide 
segmenten die doorlopen tot aan de binnenring (fig. 40). De ons ter beschikking staande 
afstempelingen zijn echter nauwelijks leesbaar en lijken verdacht veel op filatelistisch 
maakwerk (CTO).  

Figuur 40: Het Republikeinse kortebalkstempel 250 van Soengeigerong  
met alle drie een nauwelijks leesbare datum. 

Hersteld Nederlands gezag

De eigenaar van de concessie te Soengeigerong was ondertussen de Standaard Vacuüm 
Petroleum Maatschappij geworden en de ‘Oil and Gas Journal’ van 20 april 1946 laat ons weten, 
dat voor het herstel en de wederopbouw van de olieraffinaderij te Soengeigerong een bedrag 
van 60 miljoen dollar nodig zal zijn. Fijntjes wordt hierbij gesteld, dat een groot deel van dit 
bedrag in de vorm van arbeidsloon ten goede zal komen aan de Indische bevolking.22 Echter in 
de zomer van 1947 waren tijdens Operatie Product vijf olieputten door terugtrekkende 
Republikeinse troepen in brand gestoken en het duurde drie weken voordat men deze branden 
weer meester was. Ook de 220 km lange pijplijn naar de raffinaderij moest toen hersteld 
worden.25
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Het postkantoor te Soengeigerong is dan waarschijnlijk ook pas ná Operatie Product – 
dus ná juli 1947 – weer geopend, dan onder hersteld Nederlands civiel gezag.  

Figuur 41: Een luchtpostbrief eind mei 1946 verstuurd van Brooklyn 
 in de Verenigde Staten van Amerika naar Soengei Gerong. 

Figuur 41 laat een envelop zien, die op 27 mei 1946 per luchtpost vanuit de VS verstuurd 
is naar een employé van de NKPM te Soengei Gerong en die in tweede instantie is doorgestuurd 
naar het kantoor van de S.V.O.C. (Sumatran Vacuum Oil Company) te Singapore. Beide kanten 
van het poststuk zijn voorzien van het AMACAB-stempel van Palembang, met op de 
achterzijde een leesbare datum van 6 juni 1946. Met andere woorden, in de zomer van 1946 
werd de brief postaal verwerkt op het AMACAB-postkantoor te Palembang en niet in 
Soengeigerong. Hoe deze brief in 1946 in zes dagen tijd van de oostkust van de VS naar 
Palembang is verzonden, is ons vooralsnog een raadsel.  

Figuur 42: Een luchtpostbrief begin augustus 1947 verstuurd van Soengei Gerong naar 
 Los Angeles in California. 

Gezien de adressering linksboven op de voorzijde van de envelop uit bovenstaand figuur 
42 is deze vanuit Soengei Gerong verzonden naar Los Angeles in Californië. De drie 
frankeerzegels zijn echter op 5 augustus 1947, de dag dat formeel de Eerste Politionele Actie 
werd beëindigd, postaal vernietigd met een langebalkstempel type 25 met het nummer 2 in het 
ondersegment van het grote postkantoor te Palembang aan de Raadhuisweg.  
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De drie brieven uit de figuren 41, 42 en 44 geven ons enig inzicht in het luchtpost-
verkeer naar én vanuit Soengeigerong, gedurende de periode van eind mei 1946 tot eind 
oktober 1947. Opvallend hierbij is, dat op de eerste twee poststukken een poststempel van het 
hulppostkantoor te Soengeigerong volledig ontbreekt. Op de envelop uit figuur 38, die een 
tiental jaren eerder vanuit Soengeigerong verzonden werd naar Den Haag, zien we op de 
achterzijde een poststempel van het postkantoor te Palembang staan. Vanuit Soengeigerong 
verzonden post kreeg destijds dus een transitstempel van Palembang. Dat verklaart waar-
schijnlijk ook het AMCAB-stempel op de achterzijde van de envelop uit figuur 41.  

Onderstaand figuur 43 laat zien, dat het onder Republikeins beheer aangemaakte 
kortebalkstempel type 250 nog wel op het postkantoor te Soengeigerong aanwezig moet zijn 
geweest. Op de site van ZWP wordt dit enigszins rommelige stempel een type 21 genoemd.14  

Figuur 43: Het kortebalkstempel 21 van Soengeigerong gebruikt in 1947. 

Feitelijk betreft het hier een ‘omgebouwde’ versie van het Republikeinse kortebalk-
stempel type 250. De voor het Nederlandse gezag onacceptabele termen REP in het 
ondersegment en INDONESIA onder in de ring zijn met een beiteltje verwijderd (weggekapt). 
Men spreekt daarom ook wel van de gekapte versie van het Republikeinse kortebalkstempel 
type 250. Een soort van noodstempel eigenlijk, dat men bijvoorbeeld in de residenties 
Sumatra’s Oostkust, Sumatra’s Westkust en Tapanoeli veel vaker tegenkomt. Hier in Zuid 
Sumatra behoort het echter tot de uitzonderingen. De voorbeelden die wij van Soengeigerong 
hebben gevonden zijn in het algemeen niet fraai en de data zijn nauwelijks te ontcijferen. Bij 
de twee rechter objecten van figuur 43 kan men echter met enige goede wil wel opmaken dat 
ze in november en december 1947 zijn gebruikt.  

De later bij ons binnengekomen envelop uit onderstaand figuur 44 past naadloos in ons 
verhaal. Deze brief werd op 21 oktober 1947 door ‘Vader en Moeder’ vanuit Huis 23 te Soengei 
Gerong bij Palembang verzonden naar een familielid in Breda. De twee frankeerzegels zijn 
ditmaal postaal vernietigd met de hierboven beschreven, gekapte versie van het Republikeinse 
kortebalkstempel type 250 (ZWP-type 21) van genoemd postkantoor, ditmaal met een leesbare 
datum. Als we de berichtgeving van de heer Den Haan uit het krantenknipsel van figuur 36 en 
de datum van deze brief combineren, moet ergens tussen begin september en 21 oktober 1947 
het hulppostkantoor te Soengei Gerong weer zijn geopend.  
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Figuur 44: Een luchtpostbrief in oktober 1947 vanuit Soengeigerong verstuurd naar Breda in Holland. 

Begin 1948 is dit noodstempel echter vervangen door een nieuw langebalkstempel type 
14b. In tegenstelling tot het langebalkstempel type 14a van Soengeigerong heeft dit stempel 
een gesloten buitenrand en wordt de kantoornaam met hoge en smalle letters in één woord 
geschreven als SOENGEIGERONG (fig. 45).  

Figuur 45: Het langebalkstempel 14b van Soengeigerong gebruikt op 
24 maart, 23 april en 15 december 1948 en 30 juli 1949. 

De staat Indonesië 

De twee zegels linksonder in figuur 46 laten zien, dat het langebalkstempel type 14b 
van Soengeigerong ook nog de eerste jaren na de overdracht van de soevereiniteit wordt 
gebruikt. Daarnaast wordt echter in deze periode een nieuw langebalkstempel type 14c 
geïntroduceerd. Dit model heeft een biffagerand en de letters van de kantoornaam zijn wat 
hoger en smaller dan bij type 14b, tweemaal rechts in onderstaand figuur 46.  

Figuur 46: Het langebalkstempel 14b en 14c van Soengeigerong gebruikt op 1 juni en
 7 december 1951, in juni 1950 en op 13 januari 1951.  
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De stempels 14b en 14c worden echter weldra vervangen door een tweetal nieuwe 
langebalkstempels: de types 6 en 14d. In beide modellen wordt de kantoornaam nu in de nieuwe 
spelling geschreven als SUNGAIGERONG (fig. 47).  

Figuur 47: De langebalkstempels 6 en 14d van Sungaigerong gebruikt op 27 oktober 1952, 
16 januari 1956, 9 november en 21 december 1953. 

De grootste brand ooit door de wereld aanschouwd en de decennia daarna 

 In het hoofdartikel ‘De Hel van Palembang’ van De Indische Courant van zaterdag 21 
februari 1942 lezen we het volgende: “Dagen achtereen verschijnen Japansche bommen-
werpers, door jagers geëscorteerd, boven Palembang.[…]Er wordt steeds tijdig gealarmeerd, 
en men weet, waar men aan toe is. Bovendien: de vijand vermijdt zorgvuldig de olie-terreinen. 
Er valt geen bom op de emplacementen. De Jap wil eindelijk wel wat olie vinden. Van 
verschroeide aarde heeft hij in Indië langzamerhand zijn portie gekregen en nu hoopt hij, dat 
dit rijke olie-gebied hem ongeschonden in handen zal vallen. Daarom: geen bommen op de 
emplacementen. Wel natuurlijk op het vliegveld en daar vallen ze dan ook overvloedig.”27 Even 
later ziet men overal parachutisten! “De vijand gooit zijn parachutisten uit op drie punten. 
Langs het emplacement van de N.K.P.M., Soengei Gerong, in „gemeen” terrein boven het 
B.P.M.-emplacement, Pladjoe, en op en om het vliegveld [PI of Talangbetoetoe]. Ze komen 
netjes terecht langs het terrein van de N.K.P.M.” Hier willen de Japanse troepen, alvorens tot 
verdere actie over te gaan, de avond afwachten. “De avond valt. En bij Soengei Gerong tracht 
een plukje overgebleven parachutisten het emplacement onder dekking van de duisternis te 
bereiken. Op een bepaald punt dringen ze door tot het fabrieksterrein, maar verder komen ze 
niet. Want ze worden teruggeworpen door onze troepen. In den loop van den nacht loopen reeds 
geruchten, dat de vijand met groote vlootconcentratie verschenen is aan de monding van de 
Moesi. Dat is de concentratie die de parachutisten moet komen helpen. […]En dan, midden in 
den nacht, gieren over Soengei-Gerong twee lange stooten op de fluit. Het personeel weet het. 
Dat is het sein, dat met de vernielingen moet worden begonnen. Alles is gereed, het schema ligt 
al lang klaar, er is al vele malen geoefend om te zien, of in werkelijkheid de zaak ook vlot zou 
verloopen. Met fanatisme stort het personeel zich op zijn taak: te vernielen wat bruikbaar zou 
kunnen zijn voor den vijand, de olie, de werkplaatsen, de draaibanken. Turbines draaien en er 
wordt zand in gegooid. Er blijft niets over wat den vijand van nut zou kunnen zijn.”27 Op 
Soengei Gerong kan de actie als geslaagd worden beschouwd. In een alles vernietigende 
vuurzee “De grootste brand dien de wereld ooit aanschouwd heeft” gaat de raffinaderij in 
vlammen op. Hoewel die nacht ook boven het olieterrein van de BPM te Pladjoe de hemel 
helder verlicht is, wordt door het snelle oprukken van de Japanse troepen daar een volledige 
vernietiging van de installaties voorkomen.  
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Figuur 48: Links de raffinaderij te Soengeigerong eind zeventiger jaren van de vorige eeuw.  
Rechts de traditionele ceremonie van het begraven van een buffelhoofd.27

Na de soevereiniteitsoverdracht eind december 1949 maakt in Zuidoost-Azië ook de 
overheid van de jonge staat Indonesië zich hard om naast een politieke ook een economische 
onafhankelijkheid te realiseren. Hoewel sterk met elkaar verweven, waren de politieke strijd 
om onafhankelijkheid en het proces van economische dekolonisatie twee verschillende 
processen. De laatste ontstond vooral uit een behoefte om als Indonesiërs greep te krijgen op 
hun eigen economie. Dit economisch nationalisme van de staat Indonesië wordt ook wel het 
proces van de ‘Indonesianisasi’ genoemd. Met name voor een bedrijf als de SVOC, later de 
Stanvac, had dit vergaande consequenties. Met name in de periode 1945-1970 vonden er grote 
veranderingen plaats die, gezien de tegenstrijdige belangen tussen de bedrijfsleiding enerzijds 
en de Indonesische politici anderzijds, aanleiding konden zijn tot spanningen. Stanvac heeft 
zich in dit proces van Indonesianisatie altijd vrij soepel opgesteld. Het oude kolonialisme werd 
eigenlijk vervangen door een economisch imperialisme. Zonder winst te kunnen maken moest 
fors in het bedrijf worden geïnvesteerd. Er was tevens sprake van een toenemend aantal 
Indonesiërs dat bij het management werd betrokken. In 1957 waren er voor Stanvac bijna 
12.700 werknemers in dienst, waarvan de grootste groep uit Indonesiërs bestond. Daarnaast 
waren er ook Nederlandse, Amerikaanse en Chinese werknemers. Er werd veel aandacht 
besteed aan de opleiding van het personeel, zoals leren lezen en schrijven in het Indonesisch en 
het Engels, typen en een managementtraining. Hiertoe werden meerdere lagere scholen en een 
middelbare school opgestart.  

In het kader van deze Indonesianisering van het bedrijf was men ook bereid om het 
gebruik van Indonesische tradities te stimuleren. In een artikel van Maya Wester komen we de 
volgende anekdote tegen: “Maarten Bootsma, indertijd als Nederlandse expat werkzaam op 
het laboratorium van Sungei Gerong, kan zich een van deze tradities nog goed herinneren: de 
'Selamatan'. Hierbij wordt een ceremonie gehouden ter ere van een grote gebeurtenis. Zo werd 
er in Sungei Gerong bij de opening van een nieuw onderdeel van de raffinaderij volgens de 
Indonesische traditie een buffelhoofd begraven.”, zie foto in bovenstaand figuur 48.28
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Na de onafhankelijkheid verwachtten veel Indonesiërs meteen een hogere levens-
standaard. Deze verbetering bleef echter vaak uit en dit was dan ook voor velen een grote 
teleurstelling. Sommige Indonesische werknemers hadden, net als de regering, moeite met de 
aanwezigheid van buitenlandse bedrijven als Stanvac. Het gevoel van wantrouwen jegens 
buitenlandse bedrijven kwam voort vanuit het idee, dat het oude kolonialisme werd vervangen 
door economisch imperialisme. Ze eisten een hoger loon en een gelijke verdeling van de lonen. 
Stanvac weigerde dit. Het betaalde haar medewerkers naar opleiding en eventueel ook naar 
expat-status. Indonesische werknemers kregen een stuk minder betaald dan expats. Stanvac 
betaalde haar Indonesische werknemers echter wel een relatief hoog loon en probeerde ook om 
de lonen langzaam te laten stijgen. Het lijkt erop dat het bedrijf het vrij goed heeft gedaan. Er 
waren bijvoorbeeld relatief weinig stakingen. Uiteindelijk werd ook dit van huis uit 
Amerikaanse bedrijf volledig verindonesischt en genationaliseerd. Het is nu in het bezit van de 
Indonesische raffinaderij Pertamina.28

Soengsang 

Figuur 49: De Moesi delta met onderin de stad Palembang  
en bovenin het plaatsje Soengsang (zwarte pijl).  

Het kaartje van figuur 49 laat ten noorden van de stad Palembang de delta van de Moesi 
rivier zien met bij van de zwarte pijl de nederzetting Soengsang (Sungsang). Het plaatsje staat 
in de lijst van A. Van Heuvel en we mogen dus concluderen, dat daar in 1937 een fungerend 
hulppostkantoor was gevestigd.26 Van de vooroorlogse jaren hebben wij geen afbeelding van 
het desbetreffende poststempel (ZWP type B) kunnen vinden.  
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Figuur 50: Links als voorbeeld het bestelhuisstempel type D2 van Karangnoenggal en rechts een 
fragment van hetzelfde type stempel van Soengsang. Centraal een Indonesische postwissel met 

links in violet het stempel Rumah Pos van Sungsang. 

Het rechter object van figuur 50 laat zien, dat er in de naoorlogse jaren te Soengsang 
nog steeds een bestelhuis functioneerde. Het stempel is helaas slechts voor de helft afgebeeld, 
maar duidelijk is wel dat er toen het nieuwe rechthoekige naoorlogse bestelhuisstempel type 
D2 werd gebruikt. Een stempel dat volgens Bulterman, ter vervanging van het stempeltype F 
(ZWP type B), aan een beperkt aantal kantoren is uitgereikt.24 Het kantoor Soengsang staat 
overigens niet als zodanig in Bulterman vermeld en mede daarom hebben we links in figuur 50 
een voorbeeld van dit nieuwe type bestelhuisstempel afgebeeld, in dit geval van het bestelhuis 
Karangnoenggal.  

Centraal in figuur 50 een Indonesische postwissel uit augustus 1966 die laat zien, dat na 
de overdracht van de soevereiniteit het kantoor te Sungsang nog steeds functioneerde als een 
Rumah Pos, ressorterend onder het hoofdpostkantoor te Palembang. Vaag waarneembaar staat 
in de linker strook in violet het nieuwe Indonesische bestelhuisstempel met bovenin de term 
RUMAH POS en onderin de kantoornaam SUNGSANG. De middencirkel is opgevuld met 
een negental parallelle lijnen.  
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DE (ZUID) NIEUW-GUINEA EXPEDITIE (1904-1905): TWEE BRIEVEN 
AAN KAPITEIN E.J. DE ROCHEMONT 

Han Dijkstra  

1  Inleiding 

In 1904-1905 werd door het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) 
een expeditie georganiseerd naar het Nederlandse deel van het eiland Nieuw-Guinea. Dit 
gebiedsdeel, dat tot eind 1949 deel uitmaakte van Nederlands-Indië, was begin 20e eeuw voor 
westerlingen nog vrijwel terra incognita. 
Het was de eerste expeditie van het Genootschap naar Nieuw-Guinea. In 1939 volgde een 
expeditie naar Centraal Nieuw-Guinea en in 1959 de Expeditie naar het Sterrengebergte. 
Daarnaast heeft het nog negen expedities naar Suriname ondernomen, en naar allerlei andere 
gebieden. 

De expeditie, die bekend staat als de Nieuw-Guinea expeditie van 1904-1905, was zeer 
ambitieus van opzet. Men wilde de zuidkust en een flink stuk van het binnenland van Nieuw-
Guinea in kaart brengen en ook het Sneeuwgebergte beklimmen. Hoe dit afliep, zal in dit artikel 
duidelijk worden. 

De aanleiding tot het schrijven van het artikel ligt in twee brieven, door het KNAG gezonden 
aan een der leiders van de expeditie, Kapitein der Genie O.I. Leger E.J. (Eugène Joseph) de 
Rochemont (1868 - 1917)  (Afb. 1 en 2 ).  

Brief 4 november 1904 

Afb. 1a. Voorzijde 
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Tekst bij afb.1a: voorzijde 

Bedrukte  omslag  van  het 
Koninklijk   Nederlandsch 
Aardrijkskundig Genootschap 
te Amsterdam. Adressering: 
“WelEdGstrHr E.J. de 
Rochemont / Kapt. der genie / 
Dobo / Ned. Indië. Frankering 
12 ½ cent Wilhelmina Bont-
kraag, dagtekening d.m.v. 
grootrondstempel Amsterdam 
4 NOV 04 3 - 4 N.  

Afb. 1b Achterzijde. 

Op de achterzijde doorgangsstempels Weltevreden 7 12 1904, 
Soerabaja 9(?) 12 1904 en Amboina 1905. 

Brief 20 januari 1905 

Afb. 2a. Voorzijde 
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Tekst bij afb.2a: voorzijde 

Idem, adressering nu uitge-
breider: “WelEdGstrHr E.J. de 
Rochemont / Ridder M.W.O. / 
Leider v/d Landexpeditie v/h 
KNAG / op Nieuw-Guinea / 
Dobo”. Zelfde frankering als 
op de vorige omslag, 
dagtekening Amsterdam 20 
JAN 05 6 -7 N. 

M.W.O. = Militaire Willems-
orde. De Rochemont kreeg 
deze orde in 1895 toegekend 
voor zijn aandeel in de 
Lombokexpeditie van 1894. 

Afb. 2b. Achterzijde 

Op de achterzijde doorgangsstempels Soerabaja 19 2 1905 en 
Amboina 26 2 1905. 

Deze brieven heb ik ooit kunnen overnemen van Stefan Drukker (1945-2013), een groot 
verzamelaar van alles wat met de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan te maken had. Zijn 
enorme verzameling is in 2018 en 2019 in verschillende delen verkocht in de veilingen van 
Corinphila. Hiervan zijn nog afbeeldingen op het internet te vinden. Ook verschenen bij Po & 
Po twee posthistorische studies van zijn hand.

Stefan Drukker was een kleurrijk persoon met zeer uitgesproken meningen, die ik leerde kennen 
op de bijeenkomsten van Po & Po in ‘De Reehorst’ in Ede. Hij was leraar economie in het Gooi 
en kon met vuur en verontwaardiging vertellen over alles wat er mis was in het onderwijs. Zo 
gaf hij thuis aan zijn kinderen bijlessen, omdat ze naar zijn mening op school te weinig 
opstaken. Nadat hij zijn ‘vrijheid had herwonnen’ zoals hij het uitdrukte, door zijn leraarschap 
op te geven, trachtte hij mij herhaaldelijk over te halen -  overigens tevergeefs -  zijn voorbeeld 
te volgen (ik was toentertijd leraar Engels aan een scholengemeenschap in Wageningen);  het 
zou mij vast en zeker een gelukkiger mens maken. 
Ook was Stefan van mening dat wij verzamelaars de dure handelaren (de ‘boeven’) links moest 
laten liggen, een advies waaraan ik mij ook niet altijd heb gehouden. Voor hem was dit trouwens 
veel gemakkelijker dan voor mij, vanwege zijn enorme filatelistische en historische kennis en 
brede verzamelgebied. Daarbij bezat Stefan een uitzonderlijk talent voor het opsporen van 
bijzondere zaken, waarvoor hij het hele land door reed en waarbij hij fraaie bijvangsten deed, 
zoals de twee brieven aan De Rochemont.  

2  De filatelistische oerfase 

Om de brieven in de juiste posthistorische context te plaatsen, gaan wij eerst terug naar wat de 
filatelistische oerfase van Nieuw-Guinea kan worden genoemd. 
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Hoewel het westelijk deel van Nieuw-Guinea al in 1828 bij proclamatie in bezit was genomen, 
waren pogingen tot vestiging van permanent bestuur op een fiasco uitgelopen, vooral vanwege 
tropische ziekten en aanvallen van vijandige Papoea’s. Fort Du Bus, de eerste vestiging op de 
kust van Nieuw-Guinea, moest om die reden in 1836 weer worden verlaten. 

De spaarzame buitenstaanders die zich in de 19e eeuw op Nieuw-Guinea begaven, waren 
voornamelijk paradijsvogeljagers, handelaren, avonturiers, wetenschappers en zendelingen.  
In 1858 vond een natuurwetenschappelijke expeditie plaats o.l.v. de resident van Banda Van 
der Goes, die kon beschikken over de gouvernementsstomer ‘Etna’, waaraan de Etnabaai zijn 
naam ontleent. Hij verkende o.a. de zuidkust.

Het meest in het oog springend waren de activiteiten van de Utrechtsche Zendingsvereeniging, 
die in 1855 de Duitse zendelingen Ottow en Geissler naar Noord-Nieuw-Guinea uitzond. Zij 
stichtten in de baai van Doreh bij Manokwari enkele zendingsposten (Mansinam, Roon, Doreh, 
Windesi).  Na hun overlijden werd hun werk voortgezet door J.L. van Hasselt, die ruim veertig 
jaar in dit gebied werkzaam is geweest. Het zendingswerk verliep tot 1900 uiterst moeizaam, 
daarna keerde het tij en slaagden zij erin bijna de gehele noordkust te bekeren. 

Voor zover bij ZWP bekend, zijn er geen poststukken bekend gerelateerd aan Fort Du Bus of 
de Etna-expeditie, hoewel zich in musea en archieven hoogstwaarschijnlijk wel brieven zullen 
bevinden. Dit moet nog eens worden uitgezocht. 

Poststukken uit de vroegste periode zijn zeer schaars. De vroegst bekende poststukken van en 
naar Nieuw-Guinea dateren uit het laatste decennium van de 19e eeuw en betreffen in vrijwel 
alle gevallen poststukken van en aan zendelingen van de Utrechtsche Zendingsvereeniging 
(Afb. 3a, 3b). 

Afb. 3a. Ternate 16.3.1896. Voorzijde briefkaart (Geuzendam 12y), gezonden aan  
M.A. Adriani, Directeur van de Utrechtsche Zendingsvereeniging. 
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Afb. 3b. Achterzijde, sterk vergroot 

Afzender is de hulpzendeling J.L.D. van der Roest, die in Nieuw-Guinea van 1893 tot 1898 
dienst deed. Geschreven in Windessi op 1 maart 1896, vervolgens via Roon met lijn 13 van de 
K.P.M. vervoerd naar Ternate, alwaar op 16 maart gestempeld. In Utrecht op 28 april 
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aangekomen. Van der Roest bedankt M.A. Adriani, directeur van de U.Z.V. voor diens 
gelukwensen met de geboorte van zijn kind, met o.a. de woorden “De Heer wrocht heil na 
leed” (vrij naar Psalm 98 vers 1). Dit is een verwijzing naar de vreugdevolle gebeurtenis in een 
periode van vele ziekte- en sterfgevallen onder de zendelingen en hun families. 

Pas in 1898 werden de eerste twee bestuursposten ingericht, Fakfak en Manokwari. Merauke 
volgde in 1902. Hier kwamen ook de eerste postinrichtingen, alle hulppostkantoren. 

Het hulppostkantoor Manokwari 
werd in 1899 opengesteld en 
gebruikte een langstempel 
‘Manakwari’ (Afb. 4). Het hier 
afgebeelde stempel is een zeer 
vroege afdruk, die ruw te dateren is 
door het vierkantstempel Ternate 
13.8.1899 van het aansluitings-
kantoor. 

Het hulppostkantoor Merauke werd 
opengesteld op 12 februari 1902. 

Afb. 4. Langstempel Manakwari in 
blauw.

In 1903, een jaar voor de Nieuw-Guinea Expeditie van het KNAG, vond een expeditie naar 
Noord-Nieuw-Guinea plaats onder leiding van de Duitse geoloog Arthur Wichmann, 
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.  Deze expeditie was uitgezonden door de in 
Amsterdam gevestigde ‘Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der 
Nederlandsche Koloniën’ en wordt ook wel de Wichmann-Expeditie genoemd. 
Een door Wichmann naar Dresden verzonden briefkaart is besproken in ZWP 098/018-019 = 
NING 225-226. 

Alle voornoemde exploratieve activiteiten speelden zich af aan de kusten van Nieuw-Guinea, 
terwijl over het binnenland nog vrijwel niets bekend was. De expeditie van de KNAG hoopte 
daar verandering in te brengen.  
Poststukken met betrekking tot deze expeditie waren onbekend, tot het moment dat de twee 
brieven van het KNAG opdoken. 

3 De postale verbinding met de Nieuw-Guinea Expeditie 1904-1905 

Na aankomst via de internationale scheepsverbindingen werden de brieven binnen Nederlands-
Indië verder getransporteerd naar Amboina via schepen van de K.P.M. Het werkgebied van de 
Nieuw-Guinea Expeditie lag in het zuiden en zuidwesten van Nieuw-Guinea. Gezien de 
adresseringen op de brieven, was het correspondentieadres van de expeditie blijkbaar in Dobo, 
de hoofdplaats van de Aroe-eilanden, de meest oostelijk gelegen eilandengroep van de 
Molukken. 
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Waarom ging de post niet naar Merauke? Hier was in 1902 een hulppostkantoor geopend; 
bovendien vonden de activiteiten van de expeditie plaats onder supervisie van de assistent-
resident van Zuid Nieuw-Guinea, J.A. Kroesen, die in Merauke zetelde. Ook was er een KPM-
verbinding tussen Amboina en Merauke. 

Een blik op de kaart (Afb. 5) maakt duidelijk waarom Dobo meer voor de hand lag.  

Afb. 5. Uitsnede uit de Schetskaart van Nederlands Nieuw Guinea (Topografische Dienst 1953). 
Links onder een sterk verkleinde versie met de belangrijkste in het artikel genoemde plaatsen: 

1. Dobo; 2. Merauke; 3. Flamingobaai; 4. Etnabaai; 5. Sneeuwgebergte. 

Merauke lag veel te ver naar het zuiden en bovendien deed de K.P.M.-verbinding Amboina-
Merauke ook Dobo aan.  
De volgende vraag was hoe de brieven uiteindelijk De Rochemont bereikten. Een geschreven 
bemerking in rozerood op de brief van 20 januari 1905, aanvankelijk aangezien voor een 
particuliere aantekening, bleek voor het beantwoorden van deze vraag van zeer groot belang te 
zijn. Er blijkt ‘flam’ (Afb. 6) te staan, wat verwijst naar G.s.s. (= Gouvernementsstomer) 
‘Flamingo’, een schip van de Gouvernements Marine, dat aan de expeditie ter beschikking was 
gesteld (Afb. 7). Naar dit schip is ook de Flamingobaai vernoemd, die tijdens deze expeditie 
werd ontdekt. Deze baai is dus niet genoemd naar de flamingo, welke vogel niet in Nieuw-
Guinea voorkomt. Veel schepen van de Gouvernements Marine droegen vogelnamen. 
De ‘Flamingo’ was een zusterschip van de ‘Pelikaan’. Het werd in 1891 gebouwd bij de 
bouwwerf van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Feijenoord, Rotterdam. Het 
strandde in 1908  bij Borneo. 
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Afb. 6. Uitsnede voorzijde brief 20 
januari 1905 met de bemerking die naar 

de ‘Flamingo’ verwijst. 

Afb. 7. Gouvernementsstoomer G.s.s. ‘Flamingo’. 
Foto uit 1904. Bron: Koninklijk Instituut voor 
Militaire Historie (KIMH). Geraadpleegd via 

www.maritiemdigitaal.nl 

Tijdens de landexpeditie (zie verder in dit artikel) vond bevoorrading door de ‘Flamingo’  
vanuit Toeal (Kei-eilanden) en Dobo plaats. De conclusie moet zijn dat de brieven van het 
KNAG na aankomst in Dobo werden meegegeven met de ‘Flamingo’ om deze bij De 
Rochemont in Nieuw-Guinea te bezorgen. 
Dit is geenszins een vreemde gang van zaken, want hoewel het leeuwendeel van het postvervoer 
tussen de eilanden per K.P.M. ging, werd incidenteel ook post vervoerd met schepen van de 
Gouvernementsmarine. Dergelijke stukken zijn overigens zeer schaars. 

4 De inhoud van de twee brieven 

Tot vreugde van schrijver dezes was de inhoud van de brieven niet verloren gegaan of elders 
separaat gearchiveerd, wat dikwijls het geval is. De inhoud is dermate interessant dat deze in 
zijn geheel is weergegeven, als afbeelding en in transcript, maar niet dan nadat een afbeelding 
van de geadresseerde met een aantal van zijn mede-expeditieleden is toegevoegd (Afb. 8).                
. 

Afb. 8. De expeditieleden in Merauke september 
1904. 

Van links naar rechts: C. Onvlée, E.J. de Rochemont, 
J. Seyne Kok, J.W.R. Koch en Ca. Moerman. 

Onze hoofdpersoon zit dus links vooraan. 

Foto afkomstig uit het expeditieverslag van 1908. 

Foto Kapitein der Infanterie C.A. Meulemans, die in 
1902 werd aangesteld als commandant van de nieuw 
in te richten bestuurspost Merauke.  
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                                        Brief 4 november 1904 

Afb.9a 

Afb. 9b. 
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Transcript:  
           Amsterdam 4 Nov. 4. 

Geachte Heer de Rochemont, 

Wij zijn verlangend naar Uwe berichten. De Hr Meijes* zond ons herhaaldelijk 
mededeelingen over de voorbereiding der expeditie en liet niet na daarbij steeds te wijzen op 
den grooten steun, die hij van U ondervindt en op het vertrouwen dat hij in U als leider van de 
landtocht stelt. 
Over eenige weken hopen wij dan ook te vernemen, hoe de entrée en campagne geweest is, 
terwijl we daarbij wenschen, dat weldra Uw naam weldra voor goed aan het Sneeuwgebergte 
verbonden zal wezen. Hoewel ge natuurlijk geen groote belangen zult opofferen, om den 
hoogsten top te beklimmen, zult ge niet nalaten dit te doen, als dit zonder dergelijke schade kan 
gebeuren. 

De Mjr Wackers** deelde mij een en ander uit Uwe brieven mede; Aangenaam zou het 
mij wezen, zoo eene correspondentie over de zaken der expeditie met mij werd begonnen en 
voortgezet. Op die wijze krijg ik gegevens, om althans voorlopige berichten, omtrent de 
expeditie in zee te kunnen zenden, en blijf ik zelf op de hoogte. 

Indien die brieven konden worden ingericht, zodat ze geheel of gedeeltelijk gepubliceerd 
konden worden, zoudt ge met Uw eigen woorden kunnen worden aangehaald. 

Wij volgen U in gedachten! 
Met hartelijken groet, 

 Uwddr (=uw dienstwillige dienaar; red.) 

IJzerman*** 

Afb. 10. Posthumus Meyjes met een inwoner 
van het dorpje Begi aan de Digoelrivier. 

Foto: mw. P.A. Posthumus Meyjes-
Wurfbain, afkomstig uit het expeditieverslag 
van 1908. 

* Bedoeld wordt R. (Reinier) Posthumus Meyjes, die de leiding had over het maritieme gedeelte (Afb. 

10). 

** Majoor L.H.F. Wackers was oud-majoor der Genie in het KNIL. Hij nam deel aan het 
Comité ter voorbereiding van de expeditie. Vermoedelijk is De Rochemont door zijn 
bemiddeling aan de expeditie toegevoegd. Wackers en De Rochemont waren immers beiden 
officieren der Genie bij het KNIL. Van mei 1905 tot en met 1908 zat Wackers overigens nog 
in het bestuur van het KNAG. 
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***De schrijver van de brieven was J.W. IJzerman 

(1851-1932), voorzitter van het KNAG in de jaren 
1891- 1921 (Afb. 11). Hij was ingenieur bij de 
spoorlijnen op Java en Sumatra, later bij de 
aardoliewinning in Nederlands-Indië. Ook heeft hij 
een belangrijke rol gespeeld bij het behoud van de 
Borobudur, waarvan hij de basis ontdekte en welke 
hij vervolgens liet uitgraven. In Nederland was hij 
afgevaardigde van de Liberale Unie in de Tweede 
Kamer. 

Afb. 11. Dr. J.W. IJzerman; foto omstreeks 1905. 
Bron: ‘Onze Afgevaardigden’, 1905. 

Brief van 20 januari 1905 

Afb. 12 
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Transcript:  
“Amsterdam 20 Jan. 1905. 

Den Heer E.J. de Rochemont 
Leider der Landexp. v/h KNAG. op Nieuw Guinea 

WelEdGestr. Heer, 
We hebben Uw verschillende berichten ontvangen en ge zult het met mij wel verstandig 

achten, dat dezenzijds over een groot deel niet in beschouwingen wordt getreden. Ik bepaal me 
er slechts toe, ook namens de overige leden van het Huishoudelijk Bestuur, onze vreugde uit te 
spreken over de ontvangst van het eerste bericht  uit het bivak aan den Omba*. Wij koesteren 
groote verwachtingen van de vruchten (?) van Uw tocht, die na zoveel tegenspoed eindelijk kan 
worden begonnen, en hopen nu geregeld gunstige tijdingen te mogen ontvangen. 
Als dit schrijven in Uw bezit komt is mogelijk Uw tocht reeds ten einde. Ik zal dus eindigen met 
mijn en ons vertrouwen uit te spreken in Uw energieke leiding der zaak. 
Ontvang onze beste groeten en geloof me  steeds 
Uwdwdr (=Uw dienstwillige dienaar; red.) 
IJzerman 

*De Omba is een rivier die iets ten zuiden van de Etnabaai uitmondt in de Arafoera-Zee, veel 
verder noordwestelijk. Hier vond uiteindelijk de poging tot de landexpeditie plaats, nadat een 
landing in de Flamingobaai was mislukt.

5 De scriptie van Casper Brienen 

Op internet is voldoende informatie te vinden om de twee brieven in hun historische context te 
plaatsen en bovendien had Stefan Drukker al in 2001 hierover contact gehad met de toenmalige 
archivaris van het KNAG. Ik had echter het grote geluk bij toeval in contact te komen met 
Casper Brienen, die mij twee jaar geleden benaderde voor informatie over onze studiegroep. 
Op mijn vraag naar zijn interesses op posthistorisch gebied en zijn belangstelling voor 
Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in het bijzonder, noemde Brienen zijn doctoraal scriptie 
over de Nieuw-Guinea Expeditie van 1904-1905, die hij ter afsluiting van zijn studie 
geschiedenis in Leiden in 2003 had geschreven. Hij was vervolgens stomverbaasd van mij te 
horen, dat ik twee brieven van het KNAG naar De Rochemont in bezit had, die ik voor hem 
scande, waarop hij mij zijn scriptie stuurde. Deze is getiteld ‘Een kostbare picknick? De 
gevolgen van de Nieuw-Guinea expeditie (1904-1905) van het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap voor de rol van het Genootschap in het Nederlandse 
imperialisme’. 

Het leeuwendeel van de informatie verder in het artikel is afkomstig uit deze scriptie. Deze heb 
ik voor dit artikel in zeer beknopte vorm moeten weergeven.   
In de mailwisseling, die uit ons contact voortvloeide, zond Brienen uitgebreide aanvullende 
informatie, o.a. citaten uit notulen van zowel het algemeen bestuur als ook van het huishoudelijk 
bestuur uit het KNAG-archief, dat te raadplegen is in het Utrechts Archief. Ook hielp hij bij de 
interpretatie van de brieven en het vinden van fotomateriaal. 

De scriptie van Brienen bestaat uit zeven hoofdstukken, waarin hij de rol van het Koninklijk 
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) bespreekt als instrument in de 
Nederlandse koloniale politiek aan het einde van de 19e eeuw, die gericht was op expansie. Ook 
in andere koloniale mogendheden van die tijd waren aardrijkskundige genootschappen 
opgericht met hetzelfde doel: de ondersteuning van imperialistische ambities, waarbij 
nationalistische, culturele en economische overwegingen een grote rol speelden, die breed  
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gedragen werden door de hogere burgerij van de moderne natiestaten. De bekendste voor-
beelden zijn de Société de Géographie in Parijs (1821), de Royal Geographical Society in 
Londen (1830), en de Amerikaanse National Geographic Society in Washington D.C. (1888), 
wier invloed overigens groter was dan bij het KNAG het geval was. Deze genootschappen 
stonden dicht bij de centra van de macht en de overheden controleerden de expedities op strakke 
wijze. 

Een belangrijke aanzet tot de toename van het aantal expedities door de koloniale mogendheden  
was de Conferentie van Berlijn in 1885. Op deze conferentie werd bepaald dat aanspraken op 
territoria alleen rechtsgeldig waren, indien een land daar daadwerkelijk het bestuur uitoefende. 
Nu was Nederlands-Indië al sinds lang ons belangrijkste overzeese gebiedsdeel en vooral rond 
1895 werd het steeds meer gezien als de parel aan onze kroon. Toen drong ook het urgente 
besef door dat er actie moest worden ondernomen om de aanspraken op westelijk Nieuw-
Guinea te consolideren. Dit gebied was weliswaar al in 1828 in bezit genomen, maar 
daadwerkelijk binnenlands bestuur was nog altijd niet gerealiseerd. 
Ons land was hier knap laat mee, vooral wanneer men bedenkt dat het Duitse keizerrijk al in 
1883 en de Britten in 1884 hun aanspraken op het noordelijk deel resp. het zuidelijk deel van 
oostelijk Nieuw-Guinea hadden vastgelegd. Om zijn aanspraken definitief waar te maken en 
vooral ook om grensconflicten te vermijden, mocht het Koninkrijk der Nederlanden niet langer 
talmen. Zoals eerder in dit artikel vermeld, werden de eerste vormen van permanent gezag pas 
een feit vanaf 1898. 

Het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig genootschap mocht in dit proces zijn rol spelen. 
Het werd opgericht in 1873, niet als een “geleerd genootschap”, het moest staan tussen 
wetenschap en praktijk. Een concrete doelstelling was “de ondersteuning van geografische 
expedities en reizigers, vooral Nederlandsche”. Hierbij speelde ook een herleving en 
verheerlijking van de Gouden Eeuw. Wat dit laatste betreft, lijkt de geschiedenis zich te 
herhalen, want ook in het huidige tijdsgewricht komt een romantisch-nostalgisch verlangen 
naar de Nederlandse Glorie in de Gouden Eeuw weer bovendrijven. 
Op het hoogtepunt, dat min of meer samenviel met de periode waarin onze brieven werden 
geschreven, was het ledenaantal gegroeid tot duizend leden, die vooral uit de hogere kringen 
afkomstig waren. 

Aangezien de Sumatra-expeditie van 1877-1879 de laatste grote expeditie van het KNAG was 
geweest, werd het hoog tijd voor een nieuwe uitdaging. Na een flinke concurrentiestrijd met 
het Indisch Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek (IC) en de Maatschappij ter Bevordering 
van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandse Koloniën (MNK), kreeg het genootschap 
een nieuwe kans in 1904-1905. 

4 Het verloop van de expeditie en de plaats van de brieven daarin 

De Nieuw-Guinea expeditie van 1904-1905 kende een gedeeld leiderschap. Reinier Posthumus 
Meyjes was door het KNAG aangesteld om de organisatie van de expeditie op zich te nemen. 
Met hem zou De Rochemont pogen het Sneeuwgebergte te bedwingen. Beiden hadden in Indië 
carrière gemaakt, Posthumus Meyjes bij de Indische Marine, De Rochemont als ijzervreter in 
het KNIL met oorlogservaring in Atjeh, Lombok en Djambi, wat hem de Militaire Willemsorde 
had opleverd. In de praktijk had Posthumus Meyjes als marineman de supervisie over het 
maritieme gedeelte; De Rochemont zou de landexpeditie - de ‘‘landtocht’’ in de brief - naar het 
Sneeuwgebergte leiden. Succes leek gegarandeerd met twee zulke grootheden aan de leiding 
en de verwachtingen waren dan ook hooggespannen. 
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De concrete voorbereidingen voor de expeditie namen een aanvang in maart 1904. Behalve het 
leidersduo Posthumus Meyjes – De Rochemont zouden de geoloog Moerman, de arts Koch en 
de controleur Seyne Kok aan de expeditie deelnemen. Zij  konden beschikken over plm. 250 
koelies en ter bescherming was een detachement van 65 militairen toegevoegd. Eind april begon 
Posthumus Meyjes de verkenning van de zuidwestkust van Nieuw-Guinea, samen met 
assistent-resident Kroesen van Merauke, onder wiens autoriteit het gebied viel. (Afb. 13a, 13b). 

Afb. 13a. 
Buitenzorg 
1.9.1903. 

Briefkaart 
aan de Hoog-

edelgestr. 
Heer J.A. 
Kroesen, 

Ridder N.L. 
en O.N.,  

Ass. Res. 
Merauke, 

Zuid-Nieuw-
Guinea. 

Afb. 13b. Achterzijde. 
Een zeer toegewijde 

vriend, De Groot, felici-
teert Kroesen met diens 

onderscheiding, “het 
ridderkruis van den 
Leeuw”; blijkbaar was 

dit zijn tweede onder-
scheiding. Ook verwijst 

De Groot naar de 
ontdekking door Kroesen 
van de Digoelrivier. 
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Het doel was het vinden van een geschikte landingsplaats voor de landexpeditie en ook het 
vinden van geschikte rivieren, die De Rochemont tijdens zijn landtocht zou kunnen bevaren om 
zo dicht mogelijk bij de toppen van het Sneeuwgebergte te komen. Toen De Rochemont 
erachter kwam dat dit om allerlei redenen niet gelukt was, was hij zeer ontstemd. Bij een 
ontmoeting aan de monding van de rivier Oetakwa kwam het tot een felle confrontatie. De 
Rochemont vond voortzetting van de expeditie totaal onverantwoord en eiste uitstel. Vanaf dit 
moment werden de verhoudingen gedomineerd door wantrouwen en verbittering.  
Uiteindelijk werd de tocht niet afgeblazen, ondanks de zwaar verziekte sfeer, waarin De 
Rochemont niet alleen mondeling maar ook anoniem zijn beklag deed, o.a. via een laatdunkend 
anoniem stuk in ‘de Locomotief’, de grootste krant van Midden-Java, en een nota aan 
Posthumus Meyjes en het KNAG-bestuur. Nee, Twitter bestond nog niet in die dagen, vandaar 
dat men gebruik maakte van schotschriften en apologieën om de tegenstander af te branden en 
zichzelf schoon te praten. 

Begin oktober 1904 kwam de expeditie aan bij wat nu de Flamingobaai wordt genoemd. Helaas 
was het niet mogelijk om twee geschikt lijkende rivieren op te varen vanwege de omsingeling 
van de ‘Flamingo’, het expeditieschip, door 125 prauwen. Om die reden werd besloten verder 
westwaarts te zoeken. Op 5 november, één dag na de eerste brief van IJzerman, ging het schip 
voor anker in de Etnabaai.  

De brief van 4 november 1904 

Deze brief is voornamelijk positief van toon. Het is begrijpelijk dat voorzitter IJzerman de 
leiders van de expeditie wilde bemoedigen en in het bijzonder De Rochemont wilde vleien. 
Deze stond tenslotte op het punt het Sneeuwgebergte te gaan beklimmen, het meest prestigieuze 
aspect van de gehele expeditie.  
Het belang was natuurlijk zeer groot voor het KNAG. Het Genootschap hoopte, door te laten 
zien dat het in staat was een succesvolle expeditie te organiseren, een grotere rol te spelen bij 
de exploratie van Nederlands-Indië, waarbij geduchte concurrenten op de loer lagen. 

Toch vertoont de brief ook tekenen van wrevel. IJzerman benadrukt dat Posthumus Meyjes (“de 
Hr Meijjes”) hem herhaaldelijk mededelingen over het verloop van de voorbereidingen heeft 
gezonden, terwijl De Rochemont alleen met Majoor Wackers lijkt te corresponderen, die hij 
kent uit het KNIL, toen beiden officieren der Genie waren. IJzerman verzoekt De Rochemont 
om hem ook van informatie te voorzien en deze bovendien zodanig te verwoorden dat deze kan 
worden gepubliceerd. Belangrijk natuurlijk voor het prestige van het Genootschap. 
Aangezien de brieven zes tot acht weken onderweg waren voordat zij De Rochemont konden 
bereiken, was het KNAG nog volledig onwetend van de knallende ruzie en de verwijdering 
tussen de twee leiders. 

De brief van 20 januari 1905 

Uit de notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het KNAG van 14 januari 
1905 blijkt, dat op deze datum de in de Indische pers verschenen anonieme brief inmiddels bij 
het bestuur bekend was, alsmede het besluit om in de Etnabaai aan land te gaan. 
Uit de notulen van de vergadering van het Huishoudelijk Bestuur op 24 januari 1905 blijkt dat 
er een nota is binnengekomen van De Rochemont, waarin hij stelt dat het noodzakelijk is de 
expeditie uit te stellen. De verstoorde verhoudingen tussen de twee leiders zijn dus ook bekend.  
Tegenstrijdig lijkt een door IJzerman genoemde brief van De Rochemont uit het bivak aan de 
monding van de Omba, waaruit blijkt dat de landexpeditie toch doorgang zou vinden. Zoals  
gezegd, was men westwaarts naar de Etnabaai uitgeweken, omdat een landing in de 
Flamingobaai te gevaarlijk was gebleken. 
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Al deze berichten zorgden voor veel opschudding en onzekerheid. Een mislukking zou 
vanzelfsprekend een enorme blamage zijn. Het bestuur was in deze fase echter totaal 
machteloos en er zat niets anders op dan in spanning het verloop van de landtocht af te wachten. 
IJzerman heeft er blijkbaar toch voor gekozen om het positieve te benadrukken, wellicht tegen 
beter weten in. Weliswaar noemt hij eufemistisch de “verschillende berichten” van De Roche- 
mont, maar wil het daar niet over hebben. Hij klampt zich vast aan het bericht uit het Omba-
bivak en blijft grote verwachtingen koesteren over een gunstige afloop.

Een schitterend voorbeeld  van wat de Engelsen ‘dramatic irony’ noemen, is de zin “Als dit 
schrijven in Uw bezit komt is mogelijk Uw tocht reeds ten einde.”
Want hoe verliep het verder? De Rochemont, Moerman en Seyne Kok moesten vanuit het 
Omba-bivak met hun dragers en soldaten proberen om over land het Sneeuwgebergte te 
bereiken, een tocht van 250 kilometer door onbekend terrein! Het laat zich raden hoe het verder 
ging: ziekte, vijftien sterfgevallen, stakingen van de dragers, banjirs en wilde dieren maakten 
een succesvolle afloop onmogelijk.  
Eind januari 1905 begon de terugtocht en op 13 februari keerde de expeditie, inmiddels 
gereduceerd tot een klein groepje volhouders, terug in het basiskamp. Enige bewondering voor 
De Rochemont is wel op zijn plaats. Hoewel zeer negatief, cynisch en ruw in de omgang - hij 
maakte met iedereen ruzie en was een echte vechtersbaas - , wist hij van geen opgeven en 
trachtte er het beste van te maken. Zijn aftocht was illustratief: gevloerd door de beri-beri werd 
hij bewusteloos van het strand gedragen en naar de voor anker liggende ‘Flamingo’, het 
bevoorradingsschip van de expeditie overgebracht. 
Geen van de gestelde doelen bleek te zijn gerealiseerd, vandaar dat Hendrik Colijn, de latere 
minister-president, die ten tijde van de expeditie assistent van gouverneur-generaal Van Heutz 
was, de hele onderneming kenschetste als een “pic-nic”, die “zeer veel geld gekost (heeft)”. 
Vandaar ook de titel van de scriptie van Casper Brienen: ‘Een kostbare picknick?’ (Afb. 14). 

De teleurstellende afloop resulteerde in een flinke rel, o.a. in de vorm van felle aanvallen op De 
Rochemont, die zich genoodzaakt voelde om in 1909 een verweer te publiceren. 
Hij keerde later terug naar Nederland en werd docent aan de KMA. 

In ‘Vlasblom (2004)’ (8) wordt de KNAG-expeditie met slechts één korte zin afgedaan, waarin 
de hoofdrolspelers al helemaal niet worden genoemd. 

Het KNAG was weliswaar uiterst teleurgesteld over de resultaten, maar publiceerde niettemin 
een verslag in vier dikke delen in 1908, om de schijn op te houden dat er geweldige successen 
waren geboekt, vooral op etnografisch en natuurwetenschappelijk gebied. Achteraf gezien was 
het fiasco eigenlijk onvermijdelijk, gezien de veel te hoge verwachtingen die het KNAG had 
gekoesterd en vooral door het mislukken van de voorbereidende exploratie. Zou de expeditie 
zijn aangekondigd als een eerste oriënterende verkenning, dan was er sprake geweest van een 
realistische uitkomst, gezien de ontoegankelijkheid van het terrein en de dreiging van de 
vijandige inlandse bevolking. Latere expedities hebben van de ervaringen van De Rochemont 
en Posthumus Meyjes kunnen profiteren. Enkele jaren later werd het Sneeuwgebergte alsnog 
succesvol beklommen. Het was Lorentz (hoera, een Nederlander!), die in 1909 de 
Wilhelminatop bedwong. De huidige naam van deze bergtop is Gunung Trikora. 
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Het is opvallend dat zich in de in de scriptie genoemde bronnen veel correspondentie tussen 
IJzerman en Meyjes Posthumus bevindt, maar niet tussen IJzerman en De Rochemont. Behalve 
filatelistisch zijn de twee brieven om die reden ook van historische waarde. 
Casper Brienen meldt dat de brieven van Posthumus Meyjes in de archieven van het KNAG te 
vinden zijn. Die zijn echter bewaard zonder de oorspronkelijke envelop. 

Met grote dank aan: 
*Casper Brienen, zonder wiens inbreng dit artikel nooit in deze vorm zou zijn geschreven;  
*Jan Heijboer en Hans Kremer voor hun kritische commentaren. 
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Afb. 14

Vraag: Wie bezit of kent voorbeelden van poststukken door leden van de expeditie 
vanuit Nieuw-Guinea gezonden?

N.B. In Nederlands-Indië zijn verschillende leden van de familie De Rochemont actief geweest, 
vooral in het KNIL. Zelfs in 1959 was er nog een De Rochemont actief in de Oost, in 
Nederlands Nieuw-Guinea. Ook hij was militair: Kapitein der Mariniers. Deze P.R. is echter 
geen directe afstammeling van Eugène Joseph. 
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POSTINRICHTINGEN WNG NICA-KAMP: EEN BESTELHUIS OP BIAK  

Wim Vink        

Nederzetting 

Na de verovering van Hollandia in april 1944 verplaatste de geallieerde aanval op de Japanse 
strijdkrachten zich naar het westen. Als voorbereiding op de landingen op het eiland Biak werd 
de hele zuidkust daarvan aan flarden geschoten (3). Eén grote woestenij. De landing van de 
Hurricane Task Force vond plaats op 27 mei (9), drie dagen later gevolgd door versterkingen (3; 
10), in de omgeving van de kampong – tevens bestuurscentrum – Bosnik. Na een hevige strijd 
richtten de Amerikanen meer naar het westen, waar de kustdorpen Mokmer en Sorido hadden 
gestaan, een grote basis in. De Japanse vliegvelden Mokmer, Boeroekoe en Sorido werden 
hersteld en vergroot. Het burgerlijk bestuur werd gevestigd door het gemilitariseerde instituut 
"NICA": de Netherlands Indies Civil Administration (Nederlandsch-Indische Civiele 
Administratie). Behalve voor het binnenlands bestuur moest het ook initiatieven nemen op de 
gebieden politie, voedselvoorziening, financiën en gezondheidszorg en bovendien de contacten 
tussen de Amerikaanse strijdkrachten en de Papoea-bevolking regelen (10). Het NICA-
detachement kwam mee met de Amerikaanse eenheden. Het was verbonden met de 95ste

Infanterie Divisie US Army en werd aangegeven als APO 920 (4). CONICA (Commandant 
NICA) was (toen: majoor) 
Widjojoatmadjo Abdoelkadir (5). 
Op Biak was de NICA actief van 
14.06.1944 tot de opheffing op 
08.05.1946.  

Tot dit NICA-detachement 
behoorde ook een onderdeel van 
het Papoeabataljon (4). Omdat in 
het Nederlandse kamp Neder-
landers Papoea's, Chinezen en 
Indonesiërs door elkaar liepen 
werd het door de Amerikanen - 
die ook in de oorlog een sterke 
segregatie doorvoerden – als een                                   

Officiersmess, later HPB-woning in het NICA-KAMP (Nationaal Archief)

niet-blank (dus: zwart) kamp beschouwd en moest het 2½ km voorbij de (blanke) Sorido Base 
worden gesticht (2). Dit NICA-KAMP (Base H) was een groot complex met een bestuurskantoor, 
postkantoortje, ziekenhuis en loodsen voor NIGIEO (tot 1 januari 1947 de distributie-organisatie 
van het Gouvernement (3), tamelijk gammel en zonder waterleiding (2).  
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De kampfaciliteiten werden met ingang van 1 juli 1946 opgeheven (4). 
Na het vertrek van de Amerikanen bleef er een gigantische hoeveelheid militair materiaal – 
voornamelijk vliegtuigen en voertuigen – achter, die werd verwerkt door de Stichting 
Administratie Goederenbases, "de Basis" Sorido. Daarbij werden ook politieke delinquenten uit 
Nederland ingezet. De spullen werden voornamelijk verzonden naar de rest van Nederlands Indië; 
Nieuw-Guinea zag er niet veel van (5). 

Zo ontstond Nica-kamp, 10 km ten westen van "Biak Stad". Na de opheffing van de NICA 
vestigde het burgerlijk bestuur zich hier, in afwachting van de nieuwbouw in Biak Stad. HPB 
W.J.H. Kouwenhoven beet het spits af. Hij werd opgevolgd door J.V. de Bruijn (1946-1950).  

Postinrichting  

  Hulppost- en telegraafkantoor Biak in NICA-kamp, 1954 

(foto: wijlen ons erelid M.E. Mehlbaum)  

De Bruijn ("Jungle Pimpernel") (2, 8) meldt een postkantoortje in het kamp. In oktober 1945 was 
er een eigen poststempel in gebruik met de plaatsnaam BIAK. De lijst van postinrichtingen van 
augustus 1948 vermeldt voor "Biak" een hulppost- en telegraafkantoor. Toen eind 1949 de 
Menadonese postchef plotseling met de algemene exodus naar Indonesië vertrok, heeft de 

echtgenote van De Bruijn, Geertje (Gé) de Bruijn-Botma, 
drie maanden zijn functie waargenomen tot er een opvolger 
kwam (2).  

Tussen de vliegvelden en de kust werd een geheel nieuwe 
stad gebouwd. In de wijk Mokmer bij het internationale 
vliegveld Mokmer werd een nieuw postkantoor gebouwd; 
dit kwam in 1954 gereed. Waarschijnlijk kwam het HPB-
kantoor later klaar dan het nieuwe postkantoor en was de 

grote afstand tussen het Nica-kamp en het postkantoor de reden een bestelhuis in te stellen in het 
Nica-kamp. De officieel aan BOPTT in Nederland opgegeven data van opening en sluiting van 
het bestelhuis behoeven niet noodzakelijk overeen te komen met de werkelijke data van de 
verhuizingen van Nica-kamp naar Biak-Stad. 
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BESTELHUIS:  

  aansluitkantoor: Biak 

              geopend:   01.04.1954 (1, 6) 

              gesloten:    01.07.1955 (1) 

GEBRUIKTE STEMPELS: 

              Het bestelhuis Nica-Kamp heeft geen eigen stempel gehad. 

Afkortingen 

BOPTT= Adviseur Bijzondere Overzeese Betrekkingen PTT
HPB = Hoofd Plaatselijk Bestuur 
NIGIEO = Netherlands Indies Government Import Export Organisation (De Bruijn p. 279) 

BASE H tijdens de oorlog (foto, zie Literatuur 9) 

LITERATUUR 

(1)  BOPTT 
(2)  BRUIJN, J.V. de. 1978. Het verdwenen volk. Van Holkema & Warendorf, Bussum; p. 309. 
(3)  EECHOUD, J.P. 1948. Jaarverslag 1947 van de Residentie Nieuw-Guinea; p. 69, 155. 
(4)  GENDT, G.J. van. s.d. Memorie van Overgave van de Onderafdeling Schouten-eilanden, 
       1951 – 31 december 1954. 
(5)  GIEBEL, C. 1976. Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo. Wever, Franeker,  
       p. 25, 40.  
(6)  Jaarverslag PTT 1954. 
(7)  NIEUWKERK, J.R. van. 2008. The Postal History of the Lesser Sunda Islands, Moluccas  
       and New Guinea during the Japanese Occupation and Immediate Aftermath 1942-1946.  
       Dai Nippon; p. 340-342. 
(8)  RHYS, L. 1952. Aligamè, Vriend der Papoea's. Enum, Amsterdam. 

(9)  SMITH, R.R. s.d. U.S. Army in World War II. The War in the Pacific. The Approach to the 
       Philippines. www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-P-Approach/USA-P-Approach-12.html 
(10) US 41st DIVISION. 1944. History of the Biak Operation. Report, declassified. 

PI-WNG 168 



juli 2020                                                                                    ZWP Mededelingenblad nr. 180– bladzijde  65 

‘BEDELBRIEF’ AAN DE GOUVERNEUR VAN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 

Nico de Weijer 

In de jaren dat postzegels verzamelen een populaire hobby was, - ook bij de jeugd en jong-
volwassenen - werden er nog al wat bedelbrieven geschreven door zieken en anderen. Het was 
een hobby die goed paste bij mensen die veel vrije tijd hadden of door ziekte in hun activiteiten 
belemmerd waren.  

Wat deed je als je in de vijftiger en zestiger jaren 
van de vorige eeuw de postzegels van Nieuw-
Guinea verzamelde? Dan schreef je een brief aan 
de gouverneur van dat gebied. Je kende hem 
wellicht niet bij naam of waar hij woonde. Hij 
was de hoogste ambtsdrager in dat stukje 
Nederland, dus als adressering zouden zijn titel 
en het rijksdeel voldoende moeten zijn; en dat 
was het ook. Het hier getoonde luchtpostblad had 
zo’n onvolledig adres (AFB. 1). 

Afb.1 en 2. De adressering en het verzoek om postzegels van Nieuw-Guinea 
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De afhandeling van het verzoek  
Aan de rechterkant van de luchtpostbrief ontbreekt een stukje tekst (AFB. 2). Dat komt omdat 
deze jongen op het gegomde klepje van het postblad had geschreven. Bij het opensnijden van 
het luchtpostblad is dat van de brief gescheiden en uiteindelijk verloren gegaan.  
De datum van het vertrekstempel van Amsterdam is op het luchtpostblad niet te lezen maar de 
secretarie van de Gouverneur heeft het postblad op 23 mei 1958 gestempeld en ingeschreven 
onder agenda-nummer 6069/08/VT1/5. Op dat moment (vanaf 1 mei 1958) was Dr. Pieter 
Johannes Platteel, Gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea en hij heeft deze ‘bedelbrief’ 
echt onder ogen gekregen.  
Met een rode pen schreef hij op 27 mei het volgende op het postblad, zodat de Gouvernements-
secretarie wist hoe dit verzoek afgewikkeld moest worden: (AFB. 3) 

“Als de PTT niets doet/ zou dit aan v Gogh, voorz. Philatelisten Vereniging kunnen worden 
gezonden” 

Heel bijzonder is het dat een Gouverneur, die nog maar krap 27 dagen in functie is, al gehoord 
heeft van de Filatelisten Vereniging Nieuw-Guinea - geschreven met een F - en ook al de naam 
kent van de voorzitter van die vereniging, A.P. van Gogh. Het kan bijna niet missen dat Pieter 
Platteel een filatelist moet zijn geweest om dat toen al te weten.  
Zijn aantekening op het luchtpostblad was voor de Gouvernementssecretarie reden om op 3 juni 
1958 een kantbriefje op te stellen met als bijlage het luchtpostblad en deze te richten aan de 
heer Van Gogh (AFB. 4). 

Afb 3. De aantekening van de Gouverneur in de brief
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Afb.4. De kantbrief met het verzoek aan de 
“Philatelisten Vereniging Ned. Nieuw-Guinea” 

Afb. 6. Gouverneur Pieter Platteel 

De voorzitter van de Filatelisten Vereniging Nieuw-Guinea en de (bestuurs-)leden waren zeer 
actief bij het verzorgen van eerstedagenveloppen. Dit blijkt uit de hier getoonde kwitantie 
gedateerd 30 september 1957, die de heer Van Gogh tekende voor het in ontvangst nemen van 
500 series kinderzegels (NVPH 45 t/m 48), uitgegeven op 1 oktober 1957; AFB. 5.  

Afb.5. Wellicht bestemd voor de productie van eerstedagenveloppen 
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Wie was deze Gouverneur? 
Pieter Johannes Platteel is op 14 augustus 1911 in Utrecht geboren en op 67-jarige leeftijd te 
Hilversum overleden (AFB. 6). Zijn vader was in dienst van de Nederlandse Spoorwegen. 
Pieter ging naar de HBS en volgde daarna de opleiding voor een carrière in de Indische 
bestuursdienst. Tevens promoveerde hij in 1936 aan de Rijksuniversiteit van Utrecht tot doctor 
in de letteren en wijsbegeerte. Het jaar daarop ging hij naar Nederlands-Indië, waar hij 
bestuursambtenaar werd in Poerwokerto, Bandoeng en daarna op Bali en Lombok. Ook volgde 
hij een opleiding voor reserveofficier in het KNIL. Toen de Japanners Nederlands-Indië 
bezetten, was hij adjudant in Bali. Hij werd geïnterneerd tot aan het einde van de Japanse 
bezetting. Na de bevrijding werkte hij nog als bestuursambtenaar in Soerabaja, Modjokerto en 
Besoeki tot aan de soevereiniteitsoverdracht in 1949. 

Na terugkeer in Nederland vervulde hij kort een functie bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
(BVD). Daarna bekleedde hij functies bij de Gemeentelijke Sociale Dienst van Rotterdam en 
’s-Gravenhage. 
Op 1 mei 1958 werd hij door de toenmalige minister van Zaken Overzee Gerard Helders 
benoemd tot Gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea.  

Ook al was je Gouverneur van Nederlands Nieuw Guinea, het ophalen van je post moest 
officieel geregeld zijn en het verschuldigde recht van de postvolmacht, ten bedrage van f. 
1,50, werd keurig betaald (AFB. 7). 

Afb.7 De postvolmacht afgegeven door dr. P.J. Platteel met als einddatum: ‘onbepaald’. 
Collectie: Han Dijkstra
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Hoe werd je Gouverneur? 
Minister Helders was minister van Zaken Overzee in het kabinet Drees III en het 
overgangskabinet Beel. Hij was van de politieke partij ‘de Christelijke Historische Unie’ (CHU) 
en Platteel was actief lid van de Anti Revolutionaire Partij (ARP). Dat waren in die tijd in de 
politiek ‘natuurlijke Christelijk bondgenoten’, waarbij de ARP een socialistisch tintje had. 
Bovendien hadden beide heren een ambtelijke carrière gehad in Nederlands-Indië.  

Bijzonderheid is nog dat Gerard Helders gedurende ruim een jaar (tot 6 januari 2013) de oudst 
levende mannelijke Nederlander is geweest met een respectabele leeftijd van 107 jaar. 

We weten wat er met Nederlands Nieuw-Guinea is gebeurd. Pieter Platteel bleef Gouverneur 
tot 28 september 1962, toen hij Nieuw-Guinea verliet. De vier dagen tot en met 1 oktober 1962, 
toen het bestuur aan de Verenigde Naties werd overgedragen, was Henk Veldkamp 
Waarnemend Gouverneur. Zoals we weten, begon per 1 oktober 1962 de UNTEA-periode.  

De verdere loopbaan 

Afb. 8 Oud-Gouverneur Platteel, nog steeds 
verzamelaar, toen burgemeester te Ede

De loopbaan van Pieter Johannes Platteel 
werd in Nederland voortgezet. Nog in het jaar 
1962 werd hij burgemeester van de gemeente 
Ede en dat bleef hij tot 16 mei 1968. Uit die 
periode blijkt dat Pieter Plateel inderdaad een 
postzegelverzamelaar was. Uit een giro-
overschrijving op 18 januari 1963, blijkt een 
betaling aan de “Filatelistenvereniging 
Nieuw-Guinea”. De vereniging, die in de 
afbouwfase zat, had wellicht nog iets te koop 
waar hij interesse in had. Zijn adres was toen 
het gemeentehuis te Ede. (AFB. 8). 

Vervolgens werd hij burgemeester van 
Hilversum, welke functie hij tot aan zijn 
pensioen in 1976, bleef vervullen.  

*** 

NNG 1169 



juli 2020                                                                                    ZWP Mededelingenblad nr. 180– bladzijde  70 

OPERATIE TITAN – NIEUWE HEBRIDEN (1980) 

Marc Parren 

De Nieuwe Hebriden, een groep van tachtig eilanden, ligt zo’n 2.000 km ten oosten van 
Australië en 750 km ten westen van Fiji en heet nu de Republiek Vanuatu. Tot 1980 was het 
echter een condominium waarin het bestuur werd gedeeld tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) 
en Frankrijk. Toen in 1980 werd voorgesteld om van de eilanden een onafhankelijke staat 
binnen het Britse Gemenebest te maken, ontwikkelde zich een machtsstrijd binnen de lokale 
gemeenschap - tussen de Anglofielen en de Francofielen - .  

Toen het duidelijk werd dat de onafhankelijke regering hoogstwaarschijnlijk Anglofiel 
zou zijn, voerden de Francofielen een opstand uit op het eiland Espiritu Santo, die in juni 1980 
begon. De opstand duurde ongeveer 12 weken. De rebellen blokkeerden de internationale 
luchthaven van Santo-Pekoa, vernietigden twee bruggen en verklaarden de onafhankelijkheid 
van Espiritu Santo onder de naam Vemerana. 

Op 8 juni vroeg de aangestelde premier de Brits-Franse militaire bijstand aan (Warner 
1989). Aanvankelijk verzette Frankrijk zich tegen de inzet van Britse troepen om de crisis te 
bezweren en Franse soldaten die op Espiritu Santo waren gestationeerd, ondernamen geen actie. 
Maar al snel vlogen ongeveer 200 man van de 42 Commando Tactical Force vanuit het VK 
naar de Nieuwe Hebriden, waar ze op 12 juni aankwamen, in wat Operatie Titan heette. Toen 
de dag van de onafhankelijkheid naderde, vroeg de premier ook aan Papoea-Nieuw-Guinea of 
het troepen wilde sturen om in te grijpen.  

De inwoners van Espiritu Santo verwelkomden de troepen uit Papoea-Nieuw-Guinea 
over het algemeen als mede-Melanesiërs. De gecombineerde krachten herstelden de orde tijdens 
de aanloop naar de onafhankelijkheid, die op 30 juli werd gevierd. De Royal Marines bleven 
tot 19 augustus (Roberts 2009). Er waren weinig slachtoffers en de opstand kwam plotseling 
tot een einde, toen eind augustus 1980 op Espiritu Santo een voertuig met de zoon van de 

rebellenleider door een Papoea-Nieuw-Guinese wegversperring brak. De soldaten openden het 
vuur op het voertuig en doodden hem. Kort daarna gaf de rebellenleider zich over en zei dat hij 
nooit de bedoeling had gehad dat iemand pijn zou lijden. 

Posthistorie 

Er werd een veldpostkantoor geopend in Port Vila voor 
de Britse troepen die betrokken waren bij Operatie 
Titan en die BFPO 651 als postadres gebruikten. Het 
kantoor gebruikte een enkelrings stalen handstempel 
met FPO 941 zonder codeletter, maar met een ster. 
Voorbeelden van gebruik zijn bekend tussen 16 juni 
1980 en 22 augustus 1980 (Ransom 2020). 
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Afb. 1a: Militaire luchtpostbrief  gefrankeerd met 12p  
en gepost op 4 juli 1990 bij FPO 941 in Port Vila  

door een lid van de RAF.

Afb. 1b: achterzijde. 

Ex-collectie Alistair Kennedy.

Afb. 2b: achterzijde. 

Ex-collectie Alistair Kennedy. 

Afb. 2a: Militaire luchtpostbrief  gefrankeerd met 
12p en gepost op 12 augustus 1990 bij FPO 941 in 

Port Vila door een commandant van het 42 
Commando Royal Marines.
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UNTEA DEPARTMENT OF  INFORMATION: AANVULLINGEN (1) 

Han Dijkstra 

Naar aanleiding van het artikel in ZWP 179 over het UNTEA Department of Information (april 
2020; blz. 35-44 = UNTEA 180-189) meldde Joop Hoogenboom zich met twee aanvullingen. 

Hollandia-Noordwijk 2 – 18.XII.62. Dit is nu de vroegst bekende datum van het stempel 
‘Department of Information UNTEA’.

Ongefrankeerd krantenbandje naar Israël, alwaar aangekomen 19.3.63. Onduidelijk is, hoe 
verzending naar Israël heeft plaatsgevonden: rechtstreeks of via een van de VN-kantoren in 

Londen, Genève of New York?

UNTEA 190 
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PRENTBRIEFKAARTEN IN DE REPUBLIEK SURINAME: DEEL 2a 

Bert van Marrewijk  

In de vorige aflevering van ZWP is een algemeen beeld geschetst van de uitgifte van 
prentbriefkaarten in de Republiek Suriname. Tevens is een overzicht gegeven van de typen 
kaarten, uitgegeven door de belangrijkste uitgever in de eerste 15 jaar van de Surinaamse 
onafhankelijkheid, uitgeverij F.C. Sjiem Fat. In deze bijdrage nemen we de vroege producties 
van de tweede grote uitgever, H.I. Hussain Ali, onder de loep. Zijn latere uitgiften -onder de 
merknaam Ali’s Drugstore- komen in deel 2b aan de orde.   

3.2. De uitgiften van H.I. Hussain Ali 

HA Type 1a. Eindejaarswenskaarten. Formaat 148 x 98-100 mm. 
Kenmerken adreszijde (Afb. 17a) 
Tekst linksboven: geen.  
Midden: Onderaan logo van ‘gestileerde postduif’. Tekst: ‘Uitgave: H. I. HUSSAIN-ALI - 
Paramaribo Suriname’. Tekst en logo groen. 
Rechts: vier groene adreslijnen, de derde met iets vettere extra onderlijn. 
Tekst en uitvoering beeldzijde 
1a.1 Tweetalige tekst (SR, NL) ‘WAN SWITI KRISNETI NANGA WAN BOEN NJOEN 
JARI’ / ‘Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar’. 
1a.2 Tweetalige tekst (SR, Eng) ‘WAN SWITI KRISNETI NANGA WAN BOEN NJOEN 
JARI’/ ‘A Merry Christmas and a Happy New Year’ (Afb. 17b). 

Afb. 17a. HA Type 1a. Adreszijde zonder aanhef en toelichting. Uitgeverstekst met logo ‘Postduif’. 
Groene druk. (95%) 

SUR 398 
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Afb. 17b.  HA Type 1a.2. Eindejaarswenskaart met tweetalige (SR/Eng) tekst.(80%) 

HA Type 1b. Ansichtkaarten. Formaat 145 x 100 mm.  
Adreszijde linksboven en midden: als Type 1a, echter HUSSAIN - ALI i.p.v. HUSSAIN-ALI 
(Afb. 18a).  
Rechts: vijf gestippelde adreslijnen, de vierde met een vette doorlopende extra onderlijn. 
Tekst en uitvoering beeldzijde (Afb. 18b) 
Kaart met meerdere afbeeldingen, zonder rand. Engelstalige tekst ‘Greetings from 
Paramaribo’ resp. ‘Greetings from  PARAMARIBO’ in verschillende uitvoering.  

Afb. 18a. Subtiel verschil uitgeverstekst HA Type 1a (boven) en HA Type 1b (onder).  

SUR 399
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Afb. 18b. Beeldzijde. Tekst ‘Greetings from Paramaribo’

HA Type 2a. Ansichtkaarten met afgeronde hoeken. Formaat 148 x 100 mm. 
Kenmerken adreszijde  
Tekst linksboven: Tweetalige (NL, Eng) verklarende tekst; groen. 
Midden: als type 1a. 
Rechts: als type 1a. 
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Kaart met rand; geen tekst. 

HA Type 2b. Als type 2a. 
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: Tweetalige (NL, Eng) verklarende tekst voorafgegaan door landswapen; 
groen. 
Midden en rechts: als type 1a. 
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Kaart met rand; vlag en landswapen in cirkel. Geen tekst. 

HA Type 3a. Ansichtkaarten. Variatie in formaat (144 x 99 resp. 144 x 101 mm) en karton 
(grauw, ruw vs. glad, wit). 
Kenmerken adreszijde (Afb. 19a) 
Tekst linksboven: Tweetalige (NL, Eng) verklarende tekst in variërende opmaak; groen. 
Slotregel meestal ‘SURINAME’, maar ook ‘Suriname’ en ‘Paramaribo - Suriname’. 
Midden: als type 1b 
Rechts: als type 1b (vijf gestippelde adreslijnen, waarvan de vierde met doorlopende vette 
onderlijn). 
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Kaarten zonder rand en met enkele afbeelding. Geen tekst (Afb. 19b).                        SUR 400
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Afb. 19a. HA Type 3a. Adreszijde. Tweetalige toelichting; slotregel ‘SURINAME’. 

Afb. 19b. HA Type 3a. Beeldzijde zonder tekst.  

SUR 401
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HA Type 3b. Felicitatiekaarten met Surinaamse flora. Formaat als type 3a. 
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: Tweetalige (NL, Eng) verklarende tekst bij de afgebeelde ‘Tropische 
bloemen’. Soms met wat merkwaardige toevoeging ‘Paramaribo - Suriname’.   
Midden en rechts: als type 1b. 
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Een of meer afbeeldingen met Nederlandstalige tekst ‘Hartelijk Gefeliciteerd’ in verschillende 
uitvoering (Afb. 20). 

HA Type 4. Ansichtkaarten met in alle opzichten sterke overeenkomst met Type 3.  
Echter zwarte druk en rechtsonder op adreszijde bedrukt met ‘Printed in Holland’ (Afb. 21). 
Slechts eenmaal aangetroffen. 

Afb. 20. HA Type 3b. Felicitatiekaart met Surinaamse flora en Nederlandse tekst. (80%)

Afb. 21. HA Type 4. Uitgeverstekst in zwart en rechtsonder tekst ‘Printed in Holland’. (80%)  

SUR 402
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HA Type 5a. Ansichtkaarten met afgeronde hoeken; formaat 148 x 100 mm.  
Kenmerken adreszijde (Afb. 22a) 
Tekst linksboven: geen 
Midden: Onder logo ‘gestileerde postduif’; boven logo AD met bijbedrukking ‘Ali’s 
Drugstore’. Tekst: ‘H. I. HUSSAIN-ALI - Paramaribo Suriname’; zwart (Afb. 22b). 
Rechts: Vier grijze adreslijnen, de derde met vettere extra onderlijn. 
Tekst en uitvoering beeldzijde  
Kaart met rand en meerdere afbeeldingen; vlag en landswapen in cirkel.  
Eentalige (Eng) tekst ‘Greetings from SURINAME’ (Afb. 22c).  

Afb. 22a. HA Type 5a. Kaart met afgeronde hoeken. Geen aanhef of toelichting.  

Afb. 22b. HA Type 5a. Nieuwe uitgeverstekst met dubbel logo:‘Postduif’ en ‘AD met onderschrift’. 

SUR 403 
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Afb. 22c. HA Type 5a. Beeldzijde met rand, vlag en landswapen. Engelse tekst ‘GREETINGS FROM 
SURINAME’. 

HA Type 5b. Als 5a. 
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: Tweetalige (NL, Eng) verklarende tekst. 
Midden en rechts: als type 5a 
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Kaart met rand; vlag en landswapen in cirkel. Zonder tekst.  

HA Type 6a. Ansichtkaarten; formaat 148 x 104 mm. 
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: Tweetalige (NL, Eng) verklarende tekst met toevoeging ‘Paramaribo - 
Suriname’ (stadsgezichten) of ‘Suriname’ (buitengewesten); (Afb. 23a). 
Midden: als type 5a. 
Rechts: Vier adreslijnen. 
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Kaart met rand en enkele afbeelding; vlag en landswapen in cirkel. Geen tekst (Afb. 23b). 

SUR 404
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Afb. 23a. HA Type 6a. Adreszijde. Tweetalige toelichting en slotregel ‘Suriname’.  

Afb. 23b. HA Type 6a. Beeldzijde met rand, vlag en landswapen. Zonder tekst. 

SUR 405
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HA Type 6b. Als 6a. 
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: Als 6a, maar iets kleinere letter en meer variatie in opmaak. Laatste regel 
‘SURINAME’, ‘PARAMARIBO SURINAME’ of ‘Paramaribo - Suriname’ 
Midden: Als 6a, maar kleinere letter, waardoor afstand tot logo AD groter is (Afb. 24a). 
Rechts: Vijf  gestippelde adreslijnen, waarvan de vierde met vette en donkere onderlijn.  
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Geheel als type 6a (Afb. 24b). 

Afb. 24a. HA Type 6b. Tweetalige toelichting en slotregel ‘SURINAME’. Verkorte uitgeverstekst in 
vergelijking met type 5a (Afb. 23a). 

Afb. 24b. HA Type 6b. Beeldzijde als type 6a (Afb. 23b). 

HA Type 6c. Ansichtkaarten. Formaat 148 x 99 mm. 
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: Tweetalige (NL, Eng) verklarende tekst in strakke letter (qua grootte tussen 
6a en 6b in). 
Midden: Als 6a. 
Rechts: vier adreslijnen, waarvan derde met iets dikkere extra onderlijn. 

SUR 406
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Tekst en uitvoering beeldzijde 
Kaart met rand en enkele afbeelding; met (6c.1) of zonder (6c.2) vlag en wapen. Geen tekst. 
De versie zonder vlag en wapen waarschijnlijk van voor de onafhankelijkheid.  

HA Type 6d. Ansichtkaarten. Formaat 145 of 148 x 99 mm. 
Kenmerken adreszijde (Afb. 25a) 
Tekst linksboven: Tweetalig (NL, Eng) verklarende tekst geflankeerd door landswapen in 
grijs. Slotregel ‘Paramaribo-Suriname’.  
Midden: Als 6a in grijze tot zwarte druk. 
Rechts: Vier adreslijnen, waarvan de derde met iets dikkere extra onderlijn. 
Tekst en uitvoering beeldzijde  
Kaart met rand en enkele afbeelding; vlag en landswapen in cirkel. Geen tekst (Afb. 25b).  

Afb. 25a. HA Type 6d. Tweetalige toelichting voorafgegaan door landswapen. Slotregel 
‘Paramaribo - Suriname’.  

SUR 407 
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Afb. 25b. HA Type 6d. Standbeeld van de ‘Vader des Vaderlands’, ‘Jopie’ Pengel voor het 
Ministerie van Financiën). Overigens als type 6a (Afb. 23b). 

HA Type 7a. Ansichtkaarten. Variabel formaat 146-148 x 99-100 mm. 
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: geen.  
Midden: als 5a; grijze druk. 
Rechts: vier adreslijnen, waarvan de derde met een iets vettere extra onderlijn. 
Tekst en uitvoering beeldzijde (Afb. 26) 
Kaart met rand en meerdere afbeeldingen; vlag en landswapen in cirkel. Eentalige (Eng) tekst 
‘Greetings from PARAMARIBO’ in diverse uitvoeringen. 

SUR 408
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Afb. 26. HA Type 7a. Beeldzijde met meerdere afbeeldingen, rand, vlag en landswapen.  
Tekst ‘Greetings from PARAMARIBO’. 

HA Type 7b. Eindejaarswenskaarten. Formaat 146 x 99 mm.  
Kenmerken adreszijde 
Geheel als type 7a. 
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Kaart zonder rand; geen vlag en/of landswapen. Tweetalige (SR, NL) tekst ‘WAN SWITI 
KRISNETI NANGA WAN BOEN NJOEN JARI’ / ‘Prettige Kerstdagen en Gelukkig 
Nieuwjaar’. 

HA Type 8. Ansichtkaarten. Formaat 148 x 104 mm. 
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: geen. 
Midden: als 5a; zwarte druk. 
Rechts: Vier adreslijnen. 

SUR 409
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Tekst en uitvoering beeldzijde 
Kaart met vijf afbeeldingen in standaardopmaak. Eentalige (Eng) tekst ‘GREETINGS FROM 
PARAMARIBO’ resp. ‘GREETINGS FROM SURINAME’ in verschillende opmaak (Afb. 
27). 

Afb. 27. HA Type 8. Beeldzijde als Afb. 26, doch tekst ‘GREETINGS FROM SURINAME’. 

HA Type 9a. Eindejaarswenskaarten. Formaat 148 x 95 mm. 
Kenmerken adreszijde (Afb. 28a) 
Tekst linksboven: geen.  
Midden: Zonder logo ‘gestileerde postduif’. Bovenaan logo AD + onderschrift ‘Ali’s 
Drugstore’. Tekst ongewijzigd, als in Type 5a. Donkergrijze tot zwarte druk. 
Rechts: Vier adreslijnen, waarvan de derde met iets dikkere extra onderlijn. 
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Afbeelding van opgemaakte kerststukjes op witte achtergrond. Eentalige (NL) tekst ‘Prettige 
Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar’ (Afb. 28b). 

SUR 410
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Afb. 28a. HA Type 8. Adreszijde. Nieuwe uitgeverstekst zonder logo ‘Postduif’. 

Afb. 28b. HA Type 8. Kerstroosarrangement met Nederlandstalige eindejaarswensen.(70%) 

SUR 411 
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HA Type 9b. Eindejaarswenskaarten. Formaat 150 x 100 mm. Glad karton.  
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: geen. 
Midden: als 9a, maar lichtgrijze druk. 
Rechts: als 9a, maar lichtgrijs. 
Tekst en uitvoering beeldzijde 
9b.1 Kaart met beeldvullende brandende kaars en bloem. Tweetalige (SR, NL) tekst ‘WAN 
SWITI KRISNETI NANGA WAN BOEN NJOEN JARI’ / ‘Prettige Feestdagen en Gelukkig 
Nieuwjaar’;  
9b.2 Kaart met dito brandende kaars in kerststukje. Eentalige (NL) tekst ‘Prettige Kerstdagen 
en Gelukkig Nieuwjaar’.  

HA Type 10a. Ansichtkaarten. Grauw karton. Formaat 148 x 104 mm.  
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: eentalige (NL) verklarende tekst. 
Midden: Nieuwe uitgeverstekst in twee regels: ‘Uitgave: H. I. HUSSAIN-ALI - Paramaribo 
Suriname’ (AD-logo met onderschrift) /  ‘Druk: Offset Inalca’ (gecentreerd onder eerst zin). 
Grijze druk (Afb. 29a). 
Rechts: Vier adreslijnen. 
Tekst en uitvoering beeldzijde  
Kaart met rand en enkele afbeelding. Eentalige (NL) tekst ‘GROETEN UIT SURINAME’ 
(Afb. 29b). 

Afb. 29b. HA Type 10a. Beeldzijde met rand, maar zonder vlag en landswapen. Nederlandstalige 
tekst ‘GROETEN UIT SURINAME’. (70%) 

Afb. 29a. HA Type 10a. Tweeregelige uitgeverstekst door toevoeging ‘Druk: Offset Inalca’. 

SUR 412
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HA Type 10b. Eindejaarswenskaarten. Formaat iets variabel 145 x 100-102 mm. 
Kenmerken adreszijde 
Tekst linksboven: geen. 
Midden: Eerste regel uitgeverstekst als bij 10a; tweede regel nu: ‘Printed by: Offset Inalca’; 
links uitgelijnd en in kleiner lettertype en lichter grijs dan bij 10a.  
Rechts: Vier adreslijnen, waarvan de derde met extra onderlijn (Afb. 30a).  
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Standaarduitvoering: beeldvullende brandende kaars in kerststukje. Eentalige (NL) tekst 
‘Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar’ in verschillende opmaak- en lettertypen  
(Afb. 30b). 

Afb. 30a. HA Type 10b. Adreszijde met tweeregelige uitgeverstekst in nieuwe opmaak (cf. Afb. 29a). 

Afb. 30b. HA Type 10b. Traditionele afbeelding met Nederlandstalige eindejaarswensen.(85%) 
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HA Type 11. Ansichtkaarten. Formaat 148 x 108 mm. Wit karton.  
Kenmerken adreszijde (Afb. 31a) 
Tekst linksboven: Tweetalige (NL, Eng) verklarende tekst. 
Midden: Uitgeverstekst weer eenregelig, zwart: ‘Uitgave: H. I. HUSSAIN - ALI - Paramaribo 
Suriname’ + zwart logo AD met onderschrift. Tevens linksonder drukmerk: ‘druk: vaco-
press’ (Afb. 31b). 
Rechts: vijf gestippelde adreslijnen, waarvan de vierde met vette doorlopende extra onderlijn.  
Tekst en uitvoering beeldzijde 
Kaart met rand en enkele afbeelding; vlag en landswapen in cirkel. Geen tekst (Afb. 31c). 

Afb. 31a. HA Type 11. Adreszijde met tweetalige toelichting en slotregel ‘SURINAME’. 
Uitgeverstekst deels linksonder (druk: vaco-press).  

Afb. 31b. HA Type 11. Detailweergave overige deel uitgeverstekst. 

SUR 414
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Afb. 31c. HA Type 11. Beeldzijde met rand, vlag en landswapen. 

(wordt vervolgd) 

SUR 415 

VOORZETJE 24 

Han Dijkstra

Na lange tijd weer een Voorzetje.  

1  Stempel N.E.I. POST OFFICE / WACOL., QLD. / CAMP COLUMBA 

In Voorzetje 23 (ZWP 176, maart 2019), meldde Bryant Korn een brief uit China met o.a. een 
stempel van Camp Columba, waar het NICA-gezag in ballingschap was gevestigd. De brief 
was afkomstig uit Tientsin en gezonden naar Soerabaja. Daar de geadresseerde was vertrokken, 
belandde het poststuk uiteindelijk in Australië. 
Er kwam toen een interessante reactie binnen van Jan van den Berg. Jan meldde dat hij indertijd 
diverse afdrukken van het stempel in zijn bezit heeft gehad, maar dat dit de enige was die hij 
op dat moment kon terugvinden (Afb. 1). Mocht Jan de andere weer tegenkomen, dan zal hij 
ook hiervan scans zenden. 

VARIA 056 
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Afb. 1. Evenals het stuk in bezit van Bryant Korn, is ook dit stuk doorgezonden naar Australië; zie 
potloodbemerking links onder: ‘vertrokken Australië‘. Datering is helaas  

onmogelijk wegens het ontbreken van de achterzijde van de envelop.

Vraag: 
Mochten andere leden ook voorbeelden van poststukken met dit stempel in hun bezit hebben, dan 
ontvangen wij graag uw reactie, liefst met duidelijke scan. 

2  Poststukken Australië met stempel ‘Concession Rate’ 

Een vraag die mij al langer bezighoudt, is hoe in Australië de gang van zaken was ten aanzien 
van de verlaagde tarieven voor militairen, in het Engels ‘concession rates’ genoemd. De tijd is 
rijp om hierover te beginnen, vooral nu in dit nummer Australië in verschillende vormen aan de 
orde komt; zie de oproep van Fred Nash (R.N.F. Censor stempels) en Voorzetje 24.1 hierboven 
(Camp Columba). 
Hopelijk voelen onze Australië-specialisten - we noemen geen namen, maar de een is woonachtig 
in Almere-Haven en de ander in Tilburg - zich geroepen om over dit onderwerp iets te schrijven. 
Ter illustratie en ter aansporing enkele aan Nederlands Nieuw-Guinea-gerelateerde poststukken, 
die van een stempel ‘Concession Rate’ zijn voorzien (Afb. 1-3). 

VARIA 057 
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Afb. 1.  Air Force Post Office No. 253 (= Biak) 14 OC 45 naar Corrimal, N.S.W., Australië. 
Tweeregelige tekst in kader ‘R.A.A.F. / Concession Postal Rates’. Voor post van en naar militairen 
buiten Australië gold een luchtposttarief van 3d. 

Afb. 2a. Rolstempel Brisbane Queensland 20 AUG 1945 (zie afb. 2b: achterzijde) naar Durban, Zuid-
Afrika. Tweeregelige tekst in kader ‘Royal Netherlands Forces  /  CONCESSION RATE’. Dit stempel is 
geplaatst over een stempel van R.N.F. Censor No. 12. R.N.F. = Royal Netherlands Forces. Ook hier het 
verlaagde militaire luchtposttarief van 3d., dat blijkbaar gold voor alle bestemmingen wereldwijd, zij 
het waarschijnlijk niet altijd per luchtpost; zie doorhaling ‘Air Mail’.

VARIA 058
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Afb. 2b. De brief in afb. 2a was afkomstig uit Merauke en werd vandaar eerst per militair vliegtuig 
naar Brisbane vervoerd. Aldaar van een frankering voorzien en vervolgens (per zeepost?) vervoerd 

naar Zuid-Afrika. (O.S.M. = Opleiding Scheepvaart Merauke.)

Afb. 3. Poststuk naar Hollandia met machinestempel Canberra AC.T. AUST. 8 NOV 1950 met vlag 
‘SPONSOR A BRITISH MIGRANT’, uit de hoogtijdagen van de naoorlogse trek naar Australië door 
Europese immigranten. Tweeregelige tekst in kader ‘NAVY POSTAGE / CONCESSION RATE’.

Op het internet zijn veel afbeeldingen te vinden van brieven met ‘Concession Rate’ stempels, 
bijv. op post van en naar Australische militairen die in Vietnam vochten. Het is mij niet bekend 
of het systeem van gereduceerde tarieven voor militairen nog bestaat in Australië. 

VARIA 059
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VERKRIJGBARE ZWP-BOEKEN / AVAILABLE ZWP PUBLICATIONS 

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  
UITVERKOCHT 

€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,- 

Verschenen als 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,-

 DIV 786 
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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 
Krijgsgevangenen 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 NL24 INGB 0001 6536 32 t.n.v.  
Ver. Best. Postg. NL Overzeese Geb. en Australasia te Odijk. 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.  

DIV 787 



juli 2020                                                                                    ZWP Mededelingenblad nr. 180– bladzijde  96 

DIV 788 


