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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 158 
 
U heeft er lang op moeten wachten: hier is ZWP 158, met zoals gebruikelijk een keur aan  
artikelen. Een bijkomend feit van historisch belang is de eerste proefneming met elektronische 
verzending van het blad. Wij zijn zeer benieuwd naar uw en onze eerste ervaringen hiermee! 
 
De medewerkers aan dit nummer zijn Van Aalzum, Bruijning, Dekker, mw. De Groot, Dijk-
stra, Hellebrekers, Hoogenboom, Kamper, Klip, Van Marrewijk en Vink.  
 
Verzoek van de redactie: gelieve artikelen aan te leveren in niet-opgemaakte vorm en 
afbeeldingen als bijlage mee te zenden. Standaard dpi (of ppi) is 200 bij de meeste scanners 
(bijvoorbeeld bij de scanners van HP), maar 300 geeft ook een mooi resultaat. Graag even 
overleg met de redactie indien u hiervan afwijkt. 
 
ZWP 158 gaat vergezeld van een bijlage. Dit is de laatste aflevering van de ‘Poststempelatlas 
Nederlands-Indië 1916 – 1942’, het monumentale werk van Maarten Severijn. Wij feliciteren  
Maarten met de succesvolle afsluiting van deze enorme klus, waarmee hij de stempelver-
zamelaars van Nederlands-Indië een grote dienst heeft bewezen. Maarten is  vastbesloten om 
door te gaan met verdere studie op dit gebied, o.m. op de website van ZWP. Hij heeft een 
complete lijst gestuurd van alle afleveringen, met het verzoek om deze in het blad op te 
nemen. U vindt de lijst in dit nummer onder de rubriek Nederlands-Indië (NI) op bladzijde 21.   
 
BIJEENKOMSTEN  2011 EN 2012 
 
Ons onderkomen in Ede: ‘De Brink’, Padberglaan 18, 6711 PD Ede, tel.: 0318 – 61 50 48. 
 
Als de treinen (op tijd) rijden, dan bent u binnen het 
uur van Amsterdam CS in Ede! 
Overige reistijden: vanaf Den Haag CS: 75 minuten, 
vanaf Utrecht 25 minuten, vanaf  Nijmegen 30 
minuten. 
Bij aankomst op NS Station Ede-Wageningen het 
station aan de noordkant uitlopen. Klein stukje 
rechtdoor, vervolgens linksaf (Ariënsweg) en 
daarna meteen weer rechtsaf (Padberglaan). Bij 
elkaar is het niet meer dan 200-300 m lopen (2 
minuten). De Brink ligt zeer dicht bij de molen. 
Automobilisten die vanaf de A12 komen (Utrecht-
Arnhem) moeten de afslag Wageningen/Ede nemen. 
Daar vrijwel iedereen tegenwoordig over een 
geavanceerd navigatiesysteem beschikt, gaan wij 
ervan uit, dat eenieder in staat is het station zonder 
al te veel problemen te vinden. 
 
N.B. Gratis parkeren aan de noordkant van het station! 
In één der omliggende straten is ook mogelijk. 
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Data bijeenkomsten 2011 
 
19 februari gewone bijeenkomst 
16 april algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 
25 juni  gewone bijeenkomst 
24 september gewone bijeenkomst 
19 november jaarlijkse clubtentoonstelling 
 
Het gebruikelijke programma van een bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
10.00 zaal open; ruilen, (ver)kopen, bijpraten, gegevens uitwisselen 
11.00 officieel gedeelte, afgesloten door een korte presentatie door een van de leden 
12.00 gelegenheid tot lunch met soep en een broodje kroket 
12.30  veiling 
13.30 gelegenheid tot informele voortzetting en/of werkoverleg van deelgroepen 
15.00 einde bijeenkomst 
 
In overleg met de beheerder van de Brink hebben wij onderstaande data voor  2012 al 
vastgelegd: 18 februari – 21 april – 16 juni – 16 september – 17 november 
(clubtentoonstelling). 
 
LEDENMUTATIES 
 
Overleden 
 
F.L. Bakker (zie In Memoriam) 
M.J. Dekker (zie In Memoriam) 
H. Slijp 
 
Opzeggingen 
 
S.O.T.H. Han 
W.E. Balfoort 
 
Nieuwe leden 
 
J.J.M. Arts, Oosterhout N.B. 
R.J. van Grunningen, Middelburg 
R.G.A. Ackerstaff, IJsselstein 
 
Belangrijke evenementen en PR 
 
Filanumis 2011 
16 april 2011 
Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten. 
www.wbevenementen.eu 
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Brievenbeurs Gouda / Filamania 
22 en 23 april 2011 
Sporthal ‘De Mammoet’, Calslaan 101, 2804 RT Gouda. 
www.filamania.com 
 
Hollandfila 2011 
26 en 27 augustus 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld. 
Deze beurs vindt in principe plaats op de laatste vrijdag en zaterdag van augustus.  
 
Postex 2011 Apeldoorn 
14 t/m 16 oktober 2011 
Americahal, Laan van Erica 50, 7321 BX Apeldoorn. 
 
Eindejaarsbeurs 2011. 
28 en 29 december 2011. 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld. 
 
BESTUUR 
 
Meld uw deelname aan de clubtentoonstelling van 19 november aan tentoonstellings-
commissaris: wfm.tukker@wxs.nl of de secretaris: j.dijkstra50@chello.nl. 
 
Overlijden 
 
Ons ontvielen de afgelopen maanden drie leden: de heren Slijp, Bakker (F.L.) en Dekker. Van 
de heer Slijp is ons bekend dat hij enkele jaren verkeersleider is geweest van het vliegveld 
Mokmer op Biak.  
 

In Memoriam Fred Bakker 

 
Op 15 september overleed na een lange periode van afnemende gezondheid Fred Bakker. Fred 
is ruim dertig jaar lid geweest van ZWP (hij werd lid in 1978) en was nauw betrokken bij de 
activiteiten van de studiegroep. Gedurende lange tijd heeft hij voor ZWP de functie van 
rondzendcommissaris vervuld. Ook was hij regelmatig veilingmeester op de verenigings-
bijeenkomsten, waar hij met veel flair optrad. Wanneer hij onverhoopt niet op de naam van 
een zaalbieder kon komen, wist hij zich er toch goed uit te redden, tot grote hilariteit van de 
aanwezigen en Fred zelf. 
Fred was een enthousiast verzamelaar, vooral van Nederlands-Indië. Hij had daar na de oorlog 
gediend, eerst als gewoon militair, later als monteur bij de A.A.T. (Aan- en Afvoertroepen). 
In het bijzonder de haltestempels hadden zijn belangstelling.  
De laatste jaren zagen we Fred helaas steeds minder vaak op de bijeenkomsten. Zijn 
gezondheid ging langzaam achteruit en de laatste jaren moest hij regelmatig worden 
opgenomen in het ziekenhuis in Heerenveen. Toch krabbelde hij steeds op en dan verscheen 
hij plotseling weer. Hij was een echte doorzetter, die hield van traditie. Zijn begrafenis op 20 
september vond plaats in traditionele stijl: de lijkkist in een koets met paarden, gevolgd door 
de stoet rouwenden, die zich te voet naar de begraafplaats begaf. Jelis Klip en echtgenote 
hebben mede namens ZWP de begrafenis bijgewoond. 
 
 

DIV 551 



Maart  2011                                                                                        ZWP Mededelingenblad nr. 158 – bladzijde 4 

In Memoriam Rinus Dekker 

 
Begin februari bereikte ons het droevige bericht, dat op 5 februari 2011 Rinus Dekker was 
overleden. Hoewel velen van ons wisten dat Rinus ernstig ziek was, kwam zijn overlijden 
toch nog als een grote schok, Hij was slechts 49 jaar en laat een vrouw en drie kinderen na. 
Rinus was een uiterst bescheiden en vriendelijke man. Hij maakte carrière in de wereld van de 
ICT en was medeoprichter en technisch directeur van het bedrijf Exact, dat is gespecialiseerd 
in software voor bedrijfsadministraties. 
Al jaren was hij woonachtig in Curaçao, in het landhuis ‘Ronde Klip’, dat op enkele 
postzegels van de Nederlandse Antillen staat afgebeeld. Voor ZWP fungeerde Rinus de laatste 
tijd als vaste correspondent; hij stuurde ieder jaar trouw de nieuwe tarievenlijsten. In het 
najaar van 2010 stuurde hij nog artikelen uit de ‘Amigoe’ met de meest recente informatie 
over de opheffing van de Nederlandse Antillen. In 2009 verscheen van hem een overzicht van 
de posttarieven van de Antillen vanaf 1949 tot heden. Toen hij zag dat zijn publicatie als een 
aparte bijlage werd uitgegeven, beschouwde hij dit als heel eervol en bedankte hij de redactie 
hiervoor, terwijl wij hem juist veel dank verschuldigd waren. Dit tekende zijn bescheidenheid. 
 
Wij zijn zowel Fred Bakker als Rinus Dekker grote dank verschuldigd voor alles wat zij voor 
onze studiegroep hebben gedaan. Wij wensen de nabestaanden van alle overledenen veel 
sterkte met het verlies van hun dierbaren. 
 
Clubtentoonstelling: Hoogenboom pakt het goud 
 
Op zaterdag 27 november vond de inmiddels traditionele Clubtentoonstelling van onze 
studiegroep weer plaats. De gebeurtenis die door veel vaste bezoekers van de ZWP-
bijeenkomsten als het jaarlijkse hoogtepunt wordt beschouwd. En met recht. De combinatie 
van vriendschappelijke competitie met een gezamenlijke maaltijd en een versierd drankje ter 
afsluiting, is goed voor de onderlinge band. Koffie, maaltijd en  drankjes werden voor-
treffelijk verzorgd door beheerder Jaap van den Broek en zijn medewerkers. Als extraatje 
hadden we dit jaar ook nog een clubveiling, die door veilingmeester Leo Vosse vaardig en 
met gezwinde spoed erdoor gehamerd werd, zodat er voldoende tijd overbleef voor wat toch 
als hoofdmenu van deze dag wordt beschouwd: de bezichtiging van de inzendingen. 
Omdat 2010 een tussenjaar is en geen lustrum, werd gestreden om de ZWP-bokaal, de beker 
met de wanstaltige vorm en oren, die niemand in huis wil hebben, maar die toch iedereen wil 
winnen. De inzendingen waren zeer gevarieerd. Van de tien officieel aangemelde objecten 
hadden er zes betrekking op het interessegebied van ZWP, terwijl er vier voortsproten uit 
andere verzamelgebieden. Drie inzendingen hadden betrekking op Nederlands Nieuw- 
Guinea: Joop Hoogenboom toonde zijn collectie ´Tarieven Nederlands Nieuw-Guinea 1950-
1963´ en Han Dijkstra etaleerde ‘Veelvoudige frankeringen N.N.G.’. Jelis Klip pakte uit met 
een interessante potpourri aan N.N.G.-stukken onder de titel: ‘Diversen: Leuk om te 
bestuderen’. Met ‘Lettercards Australia´ zorgde Wim Tukker voor de Australaziatische noot. 
Nederlands-Indië was vertegenwoordigd via de collecties ´De nummerstempels van Soerabaja 
1931-1942´ van Joop Hoogenboom en Jan Heijboers presentatie ´Wates: de overgang van 
‘halte met postdienst’ naar hulppostkantoor´. 
Bij de ‘vrije onderwerpen’ gaf Wim Tukker met zijn exponaat ‘Colob in Tilburg sinds 2007’ 
een overzicht van de moderne zelfinktende tuimelstempels, die sedert de invoering in 2007 in 
die stad in gebruik zijn (geweest). 
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Maatregelen tegen diefstal van postale en fiscale zegelwaarden was het onderwerp van Jan 
Heijboers inzending ‘Eigendomskenmerken van zegelwaarden’, terwijl maatregelen voor 
effectieve zegelontwaarding centraal stonden in de inzending van Nico de Weijer ‘Goed 
stempelen is ook een kunst’. Bert van Marrewijk gaf een overzicht van postale getuigenissen 
van Nederlandse betrokkenheid bij oorlogen en vredesoperaties in de afgelopen eeuw in zijn 
object ´Oorlog en vrede in postzegels´.  
Zoals gebruikelijk in de tussenjaren was er geen externe jury, maar vormden alle aanwezigen 
samen de beoordelingscommissie. Ieder zet de drie volgens hem beste inzendingen op een 
rijtje van 1 tot 3, goed voor 3, 2 resp. 1 punt(en). Na telling van de punten door de 
stemcommissie tekende zich een duidelijke driedeling af: drie inzendingen in de categorie 5 
of minder punten, vier tussen 9 en 13 punten en drie ‘toppers’ met meer dan 15 punten. Han 
Dijkstra veroverde met 16 punten het brons, en Bert van Marrewijk verstevigde zijn reputatie 
van eeuwige tweede (het Joop Zoetemelk-syndroom) met 18 punten. Maar onbereikbaar voor 
de concurrenten kaapte Joop Hoogenboom met zijn inzending ‘Tarieven Nederlands Nieuw-
Guinea 1950-1963´ het goud en de bokaal met de afzichtelijke oren voor ieders neus weg. 
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LUCHTPOST VAN VOOROORLOGS NEDERLANDS-INDIË 
LUCHTVAART VERSUS ‘GEWONE MIDDELEN’    
W. van Aalzum 
 
De ontwikkeling van de burgerluchtvaart in de periode tussen beide wereldoorlogen leidde tot 
een verschuiving in het postvervoer van wat de PTT aanduidde als ‘gewone middelen’ - 
scheepvaart, spoorwegen, autovervoer - naar de luchtvaart. Het zou tot laat in de dertiger jaren 
duren voordat een wereldomspannend luchtnet tot stand was gekomen, daar de oversteek van 
de Grote Oceaan middels geregelde diensten eerst in 1937 en die van de Atlantische Oceaan 
in 1939 werden gerealiseerd. Scheepvaart en spoorwegen bleven derhalve nog lang niet 
slechts een noodzakelijke aanvulling, maar ook een stand-in voor de luchtvaart. Voor 
Nederlands-Indië was de scheepvaart uitermate belangrijk voor de verbindingen met de 
talloze eilanden; de spoorwegen waren met name op Java van grote betekenis. Daar over 
postale aansluitingen tussen luchtvaart en gewone middelen nauwelijks enige informatie te 
vinden is, is een systematisch onderzoek niet goed mogelijk. Gelukkig kunnen aan de hand 
van zorgvuldig geselecteerde poststukken bepaalde facetten worden belicht. 
 
Trein 
 
Bij het treinverkeer gaat het hier niet om de reguliere diensten vanuit landingsplaatsen, maar 
om de inschakeling van die diensten waar de luchtvaart het liet afweten. Zo werd doorvoer 
van de per KLM aangebrachte post per trein of vliegtuig in het begin van de dertiger jaren 
bepaald door de (wisselende) aankomsttijden van het KLM-toestel en het niet ’s nachts en niet 
op zondag (Afb. 1) vliegen van de KNILM. Vooral naar Semarang was postvervoer per trein 
sneller, indien de KLM wel vroeg, maar later dan het vertrek (07.30) van de KNILM-dienst 
aankwam. Bij late aankomst was verzending de volgende morgen per KNILM sneller. 
 
In verschillende ZWP-artikelen zijn al diverse voorbeelden aan de orde geweest van 
postvervoer per trein i.p.v. per vliegtuig, zoals 1928 trein-vliegtuig (ZWP 155/5), 1929 
Batavia-Bandoeng (ZWP 140/05 en 141/05), 1929-32 Bandoeng-Batavia (ZWP 152/15). Om 
dit artikel niet nog langer te maken, wordt hier alleen op de bijzondere trein-auto verbinding 
(Afb. 2) in 1935 ingegaan. Op 12 juni voerde de KLM de 2x-weekse dienst in. De aan-
komsttijden in Batavia lagen te laat voor de KNILM en de Posterijen vonden de oplossing in 
een gecombineerde trein (Batavia-Cheribon)-auto (Cheribon-Semarang-Soerabaja) verbin-
ding. Die functioneerde tot 2 september. Een opmerkelijk geval van treinvervoer elders van 
Indische post is de brief (Afb. 3) van Semarang naar Cairo, die na uitlading in Alexandrië, dat 
vanaf 1936 door de KLM werd aangedaan,  per trein naar Cairo werd vervoerd. 
 
Auto 
 
De auto werd wel vaker ingeschakeld. Het KLM-toestel ‘Nachtegaal’, met ook post van de 
gestrande ‘Djalak’, kwam op 6 augustus 1936 binnen en ter bespoediging werd de post per 
auto van Cheribon via Semarang naar Soerabaja gezonden. Ook op de terugweg nam de auto 
post mee. 
 
Geen aansluiting was de onder nr B118I (Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen, 2005. Uitgegeven door de ‘Vliegende Hollander’) voorkomende post met de 1ste 
nachtexpres. Het laatste te Batavia binnengekomen KLM-vliegtuig was de ‘Kievit’ op 30  
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oktober. De post voor Soerabaja werd 31 oktober per KNILM verzonden. De post voor de per 
1 november 1936 ingevoerde nachtexprestrein moest wachten om op 2 november aan te 
komen! 
 
Schip 
 
De scheepvaart speelde niet alleen een belangrijke rol in het binnenlandse verkeer met de vele 
eilanden, maar ook in het buitenlandse verkeer bij de verzending van Indische post over de 
oceanen. De gegevens van de bijzondere vluchten naar/uit havensteden in de twintiger jaren 
zijn te vinden in de luchtpostcatalogus en blijven derhalve hier buiten beschouwing met één 
aantekening. De post Rotterdam-Indië per trein/vliegtuig/boot van 25-01-30 onder B40 geeft 
als AS 7-2; de correcte datum is echter 17-2. Er is een brief bekend met de datum 7-2 waarvan 
de ‘1’ is verwijderd. Om het stuk conform catalogus te maken? Een droevige verminking. 
Luchtverbindingen in Indië met Borneo en Celebes kwamen midden dertiger jaren tot stand. 
Tot die tijd ging de post per KPM-schip, waarbij vooral Soerabaja een plaats van overslag 
was en daarnaast Singapore voor post van/voor Oost-Sumatra, de Riouw archipel en West.-
Borneo.  
 
Al bij de Postvlucht Nederland-Nederlands-Indië van 1927 moest de scheepvaart  inspringen. 
Daar de geplande landing te Medan niet kon plaatsvinden, ging de post voor Medan mee tot 
Batavia en vandaar per s.s. ‘Slamat’ (Afb. 4). In september 1930 voerde de KNILM de dienst 
Batavia-Medan in aansluitend op de woensdags van Tandjong Priok vertrokken en zaterdags  
Belawan, haven van Medan, aandoende mailboten naar Nederland. Post tot Medan werd van 
een aanwijzing (Afb. 5) voorzien en soms werd te Batavia het luchtpoststrookje middels een 
rood kruis gecanceld (Afb. 6). Ook kon aankomende post van de mailschepen vanuit Medan 
worden doorgezonden (Afb. 7). Het vertrek uit Medan van de retourvluchten was vastgesteld 
op de dag na die van aankomst van de mailboot. De eerste PTT-regeling tot afstemming 
dateert van oktober 1931 door kantoor Makasser te doen sluiten voor per KLM te verzenden 
luchtpostdepêches die per boot donderdags in Soerabaja aankwamen en dan doorgingen met 
de KNILM naar Batavia om vrijdagmorgen de KLM te halen (Afb. 8). Een voorbeeld van 
overslag te Singapore van post uit Borneo is Afb. 9. Nadat de KLM in 1933 Singapore opnam 
in de Indië-lijn en IA zijn lijn doortrok naar Singapore, ontstond de behoefte om voor de in 
Singapore aan land gebrachte post aan te geven dat doorzending per KLM diende te 
geschieden. Daarvoor werden in 1935 Engelstalige stempels verstrekt met de tekst ‘By KLM 
to Medan’. Afgebeeld (Afb.10) is een brief uit 1939, waarop beide typen van dit stempel 
voorkomen. Hoe de scheepvaart de luchtvaart te hulp kon schieten, blijkt in oktober 1935 bij 
het vervoer van de voor de luchtkartering van Nieuw-Guinea bestemde Sikorsky’s, die van 
Soerabaja naar Makasser vlogen, maar vandaar wegens slechte weersomstandigheden per 
schip doorgingen (Afb.11). In december 1936 werd de regeling ingevoerd om post van Medan 
aandoende mailvrachtschepen snel naar Java te vervoeren. Fokkers van de KNILM kwamen 
die post ophalen. Het eerste toestel vertrok op 2 december van Batavia, de laatste afhaalvlucht 
was op 10 juni 1937. Het is tot dusver niet gelukt een dergelijk poststuk te vinden. 
 
Voor verzending van Indische post naar en vanuit de VS was vervoer met KLM’s Indië-lijn 
en oversteek per boot van de Atlantische Oceaan de snelste weg. Voor die oversteek werd niet 
alleen gebruik gemaakt van de schepen van de Holland-Amerika Lijn, maar ook van Duitse 
schepen, die Cherbourg aandeden, en van Franse, die Le Havre als thuishaven hadden. 
 
 

NI 455 



Maart  2011                                                                                        ZWP Mededelingenblad nr. 158 – bladzijde 8 

 
Een vroeg voorbeeld is de met de eerste terugvlucht van 1929 gevlogen brief (Afb. 12), die na 
aankomst op 17 oktober in Amsterdam op 19 oktober met het s.s. ‘Nieuw Amsterdam’ uit 
Rotterdam naar New York vertrok om daar op 26 oktober aan te komen. 
 
De brief (Afb. 13) van 18 november 1931 van Soerabaja naar Canada kwam op 29 november 
in Amsterdam aan en, gezien de aankomst in Montreal op 10 december, rond 8 december in 
New York. Deze brief is waarschijnlijk met de ‘Ile de France’ vanuit  Le Havre vervoerd; de 
op 4 december uit Rotterdam vertrokken ‘Statendam’ kwam te laat aan, i.c. 12 december.  De 
op 2 december uit Le Havre vertrokken ‘Ile de France’ daarentegen op 9 december (Afb.14).  
In de rubriek ‘Mailverzendingen’ geeft het dagblad ‘Het Vaderland’ op zondag 29 november 
de datum van de postsluiting voor mail naar de VS, Mexico en Canada, t.w. 1 december 9.15. 
Een alleszins kloppend geheel. 
 
De brief (Afb. 15) van 8 februari 1932 uit Cleveland naar Soerabaja heeft de oversteek 
gemaakt per s.s. ‘Maasdam’, die op 13 februari vanuit New York vertrok en op 23 februari te 
Rotterdam aankwam, om met KLM’s 66e vlucht  van 25 februari op 7 maart in Batavia aan te 
komen en op 8 maart per KNILM door te gaan naar Soerabaja. 
 
Meer problemen geeft de brief (Afb. 16) van 16 november 1936. Op de brief staat ‘s.s. 
Hamburg’ en het vertrekstempel van New York van 18/11 7.30 p.m. spoort met de post-
sluiting op die dag van 8 p.m. Maar de ‘Hamburg’ kwam op 26 november aan in Cherbourg 
(Afb. 17),  terwijl het KLM-toestel, dat op 2 december in Batavia aankwam, op 25 november 
uit Amsterdam was vertrokken. De oplossing ligt mogelijk in een ’s avonds 25 november 
ophalen - buitengaats - van de Hamburg-post en vervoer verder per trein naar Marseille. Het 
is echter niet gelukt hiervan enige bevestiging te krijgen, noch in Frankrijk noch in Duitsland. 
Toch is het een redelijke veronderstelling: in de ‘Harbour Pilot’ staat over de haven van 
Cherbourg: “Passe de l’Est has deep water in the northern part but vessels should not use this 
entrance at night.” 
 
Voor de luchtverbinding over de Grote Oceaan werd in 1935 door de Amerikanen de eerste 
stap gezet met de opening van de dienst San Francisco-Honolulu-Manila (FAM 14), in 1937 
doorgetrokken naar Hongkong. Indië wilde graag een geregelde luchtverbinding met Manilla, 
maar die zou er nooit komen, waardoor de scheepvaart een, zij het beperkte, rol speelde. 
Poststukken zijn bijgevolg schaars. Amerikaanse post kon met FAM 14 naar Manilla worden 
vervoerd en vandaar per boot. De brief (Afb. 18) van 17 januari 1938 van New Orleans naar 
Java is met het via Makasser, Soerabaja en Semarang varende m.s. ‘Greystoke Castle’ (geen 
lijndienst!) op 20 februari in Batavia aangekomen (Afb. 19). De brief (Afb. 20) van 1 
december 1939 van Soerabaja is met het via Makasser en Balikpapan varende s.s. ‘Tjibadak’ 
van de Java-China-Japan Lijn naar Manilla verscheept (Afb. 21) en vandaar door met FAM 
14.   
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Afb. 1. Luchtpostbrief Hamburg(6.10.32)-Semarang(23.10.32.4-5N, zondag). Batavia-Semarang per trein aankomst 15.10. 
 

 
 
Afb.2. Luchtpostbrief Bussum (11.VI.1935)-Soerabaja (21.6.35.-7). Aankomst KLM Batavia 20/6 10.30; eerste vervoer trein-

autodienst Batavia(trein)-Cheribon(auto)-Semarang-Soerabaja. Aankomst auto Soerabaja volgende morgen ca. 7 uur. 
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Afb.3. Luchtpostbrief Semarang (29.1.37.18)-Cairo(3FE.37.7.30P. Vertrek KLM Batavia 30/1, aankomst Alexandrië 3/2. 
Alexandrië-Cairo per trein TPO = Travelling Post Office trein nr 24. Opm. onderfrankering 2½ cent, verdubbeld en met 

koers goudfranc 0,6 omgezet in 8 1/3 c(entimes d’or); betaald port 6 millièmes. 
 

 
 
Afb.4. Briefkaart Amsterdam( 1 OCT .27)- Medan(15.10.27.4). Aankomst Batavia 10/10, vanwaar met ss ‘Slamat’ naar 
Medan.. 
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Afb.5. Brief Soerabaja (12.11.31.8-9N) – Zweden. Stempel ‘Per Luchtpost naar Medan’. Soerabaja-Batavia trein 13/11’; DS 
Batavia-Centrum 13.11.31.7-8N.  Batavia-Medan KNILM 14/11. 
 

 
 
Afb.6. Brief Pekalongan (21.7.32.8-9V) - Den Haag. DS Batavia-Centrum 21.7.32.18,  luchtpoststrookje doorgehaald.  
Batavia-Medan KNILM 23/7. Belawan-Amsterdam met ms ‘P.C.Hooft’ van Mij ‘Nederland’ 20/7; vertrokken van Tandjong 
Priok. 
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Afb.7. Briefkaart Hilversum (18 II 1931) - Tjitjoeroeg(12.3.31.8-9V). Amsterdam-Belawan met m.s. ‘Christiaan Huygens’ 
van Mij ‘Nederland’ 10/3. Eén dag verlaat aankomend te Belawan. DS Medan 10.3.31.11-12V.  Medan-Batavia KNILM 

11/3; DS Batavia-Centrum 11.3.31.5-6N. 
 
 

 
 

Afb.8. Luchtpostbrief Makasser (1.11.32.12-1N) – Enschede.  Makasser (postsluiting 12.45)-Batavia per KPM ss ‘Merak’; 
DS Batavia-Centrum 3.11.32.12. Batavia-Amsterdam KLM vertrek 4/11. 
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Afb.9. Luchtpostbrief Bandjermasin (26.11.32.-9)-Enschede. DS Singapore F  30 NO 1932 9 a.m. Alor Star-Amsterdam KLM 

vertrek 3/12. Opm. luchtpoststrookje met aanhangsel  ‘Hooger Reisgenot’. 
 
 

 
 
Afb.10. Luchtpostbrief Tandjong-Pinang(10.12.39.-9)-Denemarken. Censuurstempels Singapore en Calcutta; routestempels 

beide typen ‘By KLM to Medan’. 
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Afb. 11. Luchtpostbrief Bandoeng (7.10.35.13) – Babo (27.10.35.11-12V). De drie De Havillands voor de kartering van 
Nieuw-Guinea vlogen tot Makasser (12.10.35.12), vanwaar per KPM naar Babo. 

 
 

 
 

Afb.12. Luchtpostbrief Weltevreden (7.10.29.3-4N) - New York (N.Y. Rec’d Oct 26 1929 12 M). Amsterdam-New York per 
H.A.L. ‘Nieuw Amsterdam’; vertrek Rotterdam 19/10, aankomst 26/10. 
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Afb.13 voor- en achterzijde. Luchtpostbrief Soerabaja (18.11.31.9-10N) –Vancouver (Vancouver B.C. Postal Station C. 
Dec14 1931). Batavia-Amsterdam KLM, via Le Havre naar New York per ‘Ile de France’. Aankomst 9/12.  New York- 

Montreal (Montreal Canada -S- Dec10 31 8 PM), gezien S (special mail), waarschijnlijk gevlogen. 
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Afb.14. New York Times Dec 8 1931: Shipping and Mails. 
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Afb.15. Luchtpostbrief Cleveland (Cleveland, Ohio Feb 8 1932 5 PM) - Soerabaja (8.3.32.12). New York-Rotterdam per 
H.A.L. ‘Maasdam’; aankomst 23/2. Vertrek KLM Amsterdam 25/2; aankomst Batavia 7/3. Batavia-Soerabaja KNILM 8/3. 

 

 
 

Afb.16. New York (New York N.Y. Sta. Nov 18 730PM 1936) – Tjibeber (4.12.36.4-5N). New York-Cherbourg per  
ss ‘Hamburg’. Waarschijnlijk KLM Marseille-Batavia; aankomst 2/12. 
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← 
Afb.17. Registre d’entrées et sorties de navires du port de 
Cherbourg Novembre 1936. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
↓ Afb.18. New Orleans (New Orleans LA. Jan 17 1938 12 
M – Pasoeroean (21.2.38.-8). San Francisco-Manila 
FAM14.  Manila-Batavia m.s. ‘Greystoke Castle’; vertrek 
8/2, aankomst Batavia 20/2. DS Batavia-Centrum 20 II 
1938 9-10V. DS Manila gedeeltelijk leesbaar (... .7 1938). 
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   ← a     ↓ b (links), c (rechts) 
 

    
 

Afb.19. a. Lloyd’s List, Feb. 1938. b. De Locomotief ( Semarangs dagblad) 21/2/38. c. De Java- Bode 21/2/38. 
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Afb.20. Soerabaja (1.12.39.20)-Wilmington (firmastempel Dec 18 1939). Soerabaja-Manila s.s. ‘Tjibadak (JCJL)’, aankomst 

10/12. Manila-USA FAM14, vertrek 14/12. 
 

  
← 
Afb.21. Rapport Java-China-Japan 
Lijn Dec. 1939. 
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POSTSTEMPELATLAS NEDERLANDS-INDIË 1916 – 1942 
Maarten Severijn 
 
Nu het laatste gedeelte van de stempelatlas als bijlage bij ZWP nr. 158 verschijnt, is het 
wellicht nuttig voor de leden om over een complete lijst van de eerder verschenen gedeelten te 
beschikken. 
 
Titel        Eerder verschenen in   Blz. 
 
Introductie       ZWP 122 mei 1999  01-16 
De langebalkstempels ingedeeld in typen (definitie)  idem   17-22 
Overzicht van gebruikte begrippen en afkortingen   idem   23-24 
Langebalkstempels met nummer –LBnr (catalogus)   idem   25-36 
Combinatie van lb en lbnr op twee aangetekende br.  idem   37 
Adiwerna t/m Atapoepoe      idem   38-40 
Selectie van kantoren – geheel of in gedeelten (cat.)  idem   41 
Amboina – een overzicht in typen (kleur)    idem   42 
Selectie van kantoren – geheel of in gedeelten (kleur)  idem    43 
Belawan (detailstudie)      idem   44 
Dolokmerangir en Serbalawan (detailstudie)   idem    45 
 
Baa t/m Bawean      ZWP 125 april 2000          46-58 
Combinatie van pv1 en lbnr op twee brieven (kleur)  idem             46A 
Bekasi t/m Donggola      ZWP 130 aug. 2001          59-74 
Emmahaven t/m Japara     ZWP 134 okt. 2002          75-81 
Kabandjahe t/m Kwandang     ZWP 136 juni 2003          82-98 
Laboean t/m Losarang     ZWP 137 nov. 2003          99-106 
Madioen t/m Matoer      ZWP 138 feb. 2004        107-119 
Medan t/m Muntok      ZWP 140 okt. 2004        120-131 
Namlea t/m Oeteran      ZWP 140 okt. 2004        132-136 
Padang t/m Patjitan      ZWP 143 sept. 2005          137-153 
Pedan t/m Plosso      ZWP 144 feb. 2006           154-160 
Poedjon t/m Probolinggo     ZWP 145 april 2006          161-170 
Radjamandala t/m Rondeng     ZWP 146 sept. 2006          171-175 
Sabang t/m Sawahloento     ZWP 148 jan.  2007           176-182 
Seengkang t/m Seulimeum     ZWP 149 sept. 2007          183-190 
Siak Sri Indrapoera t/m Slawi    ZWP 149 sept. 2007          191-198 
Soë t/m Soengei Slan      ZWP 151 juni 2008           199-206 
Soerabaja t/m Stagen       ZWP 151 juni 2008        207-219 
Tabanan t/m Tawangmangoe     ZWP 154 juni 2009           220-230 
Tebingtinggi Deli t/m Tjermee    ZWP 155 nov. 2009          231-238 
Tjiamis t/m Tjomal      ZWP 157 juni  2010          239-248 
Tobelo t/m Tretes      ZWP 158 maart 2011        249-253 
Vliegveld Andir t/m Vliegveld Tjililitan     idem                 253 
Wahaai t/m Wonreli       idem         254-259 
Postagentschap Penang en Singapore    idem                  260 
Spoorwegtelegraafkantoren A,B,C  1,2,3  I,II,III   idem         261-262 
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LUCHTPOSTCOLLECTIE JAN HINTZEN 
 
In de 209e Corinphilaveiling van 20-22 januari j.l. kwam o.a. de zeer uitgebreide luchtpost-
collectie van Jan Hintzen onder de hamer. Velen van onze leden zullen zeker hebben genoten 
van de prachtige stukken, waaronder talrijke van onze interessegebieden in Oost en West. 
Achter in de veilingcatalogus bevindt zich een overzicht van alle tot op heden bekende 
geïllustreerde militaire luchtpostbladen. Belangrijk voor iedere serieuze verzamelaar van deze 
bladen! 
 
De opbrengst van de veiling is bestemd voor de Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds. Het 
doel van de stichting is ondersteuning bij publicaties over Vlissingen (de woonplaats van Jan), 
over postgeschiedenis of over luchtpost. 
 
Zuidwestertje 
 
Gezocht: afstempelingen Nederlands-Indië en Rep. Indonesia. Van vierkantstempels t/m 
hedendaagse stempelafdrukken. Perioden: 1893-1942, evenals die van 1942-1950 en 1950 – 
heden. Kwaliteit is minder belangrijk dan de leesbaarheid van de kantoornaam en de 
stempeldatum. 
M.H. Severijn. Tel. 070-3271443; e-mail mhseverijn@ziggo.nl 
 

ggg 
 

 
 
Han Dijkstra vond ooit deze kaart met de 
oproep aan Indiëgangers om zich in het 
malariavrije Amersfoort te vestigen. 
Confiseur en electrische banketbakkerij Van 
Zalingen hoopte hiermee zijn klandizie op 
termijn uit te breiden. 
Afstempeling Amersfoort-9 -1.XI.15. 
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OVALE KANTOORSTEMPELS: AANVULLINGEN 
Wim Vink en Han Dijkstra 
 
Joop Hoogenboom meldt een nieuwe vbd voor het stempel Post- en Telegraafkantoor Sorong. 
De vbd van 07.04.60 (ZWP  157/13 – NNG 1011) moet worden vervangen door 22.01.60. 
 
In de februariveiling van MPO bevond zich een maakwerkstuk uit Teminaboean, verzonden 
aan de bekende Nederlandse stempelverzamelaar Traanberg. Dit stuk is gefrankeerd met 
enkele zegels die op 12.03.59 zijn afgestempeld en heeft bovendien een afdruk van het ovale 
stempel Hulppost- en Telegraafkantoor. Dit is dus een nieuwe vbd voor het ovale stempel. 
 
Een nieuw type ovaal stempel, met de tekst ‘RADIO- * STATION *’, gezien op internet op 
een smoezelig maakwerkstuk, beplakt met UNTEA-zegels op een vel papier met o.a. een 
stempelafdruk van het Radiostation Kokonao. De gestempelde zegels zijn gedateerd 27.4.63. 
 
Han Dijkstra vond op een beurs in een rommeldoosje de hier afgebeelde eerstedagomslag   
van de uitgifte ‘Vluchtelingenhulp 1960’ (Afb. 1). Op de achterzijde bleek zich eveneens het 
nieuwe type ovaal stempel te bevinden, nu van het Radiostation Sarmi en hier gebruikt als 
afzenderstempel. Datumstempel op de voorzijde Sarmi 1 – 7.4.60.11. 
 

 
 
 

 
 
Afb. 1. Voor- en (uitsnede uit) achterzijde eerstedagomslag Vluchtelingenhulp 1960, Sarmi-1 -7.4.60.11. 
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Han Dijkstra meldt daarnaast een voorbeeld van een doorgehaalde gebiedsnaam (Afb. 2). 
 

   
 
Afb. 2. Rechtvrije postwissel met ovaal stempel HOOFDBESTUUR PTT / HOLLANDIA / NED. NIEUW-GUINEA. 
Datumstempel Hollandia 2 – 11.4.63-8. Gebiedsnaam doorgehaald en vervangen door geschreven ‘UNTEA’; rechtsboven 
geschreven bemerkingen Dinas / Bebas bea  = Dienst / Vrij van port. 
 
OPROEP 
Boudewijn Hellebrekers 
 
Samen met Han Dijkstra wil ik proberen te 
inventariseren welke Nederlands-Indische 
postwaardestukken in Nieuw-Guinea zijn 
gebruikt tussen de soevereiniteitsoverdracht 
op 27 december 1949 en het ongeldig worden 
van Indische postwaarden op 1 april 1950. 
Ook lijkt het ons interessant te vernemen of 
men ‘dubbele’ heeft, dus hoeveel exemplaren 
men van een bepaald stuk bezit.  Het 
meezenden van scans van voorzijden en 
achterzijden is daarbij erg belangrijk voor de 
statistiek. 
Wij gaan zeer discreet om met de info; in 
eerste instantie worden resultaten alleen 
doorgegeven aan diegenen die een bijdrage 
hebben geleverd. We geven een voorzetje 
door een postblad af te beelden dat gestem-
peld is in Biak op 3 februari 1950 en  
verzonden is naar Mexico. Reacties graag naar 
mijn e-mailadres b.hellebrekers@planet.nl. 
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AANVULLINGEN N.N.G. 
Phia de Groot 
 
Phia de Groot zond ons aanvullingen bij eerder verschenen artikelen in ZWP. 
 
NING 257-259: Paul Wirz 
 
Paul Wirz kwam uit een rijke familie. Zijn Zwitserse ouders bezaten een fabriek in Moskou. 
In totaal trouwde hij drie keer: 
 
1* Elizabeth Wirz (‘Bethly’) (Afb. 1), een 14 jaar oudere volle nicht, geboren in 1878, 
overleden in 1929 (niet 1919). Dit verklaart de dubbele vermelding van de naam (Wirz-Wirz) 
bij de ondertekening van haar ansichtkaart. Uit dit huwelijk werd een zoon Peter geboren. 
2* Dr. Hanna Wenige, geboren in 1906. Twee kinderen, Vreni en Dadi. Op internet staat een 
foto uit begin 1931 van Vreni Wirz met een Marind Anim (Afb. 2). Dadi Wirz reisde in 1952 
en 1955 met zijn vader naar het Sepikgebied in Oostelijk Nieuw Guinea. Op internet staan 
foto’s uit die tijd, genomen door Dadi. In 2005 reisde Dadi met zijn zoon Pawi (geb. 1959) 
naar PNG. 
3* Dr. Erna Liebeck (geb. 1908). 
 

 
Afb. 1. Elisabeth Wirz met Marind Anim, rond 1920. 
 
 
 

NNG 1022 



Maart  2011                                                                                        ZWP Mededelingenblad nr. 158 – bladzijde 26 

 
Paul Wirz stierf op 30 januari 1955 in Ulupa, Maprik territory. Hij werd begraven in Wewak 
op het kleine Europese kerkhof. Zijn boek ‘Dämonen und Wilde in NG’ kwam in 1928 uit. 
 
Antiquity and survival. New Guinea. No. 5 – 1956. Met Nederlandse tekst. Pp. 318-320. 
Hierin o.a. een In Memoriam. De bibliografie van Paul Wirz beslaat 122 titels, waarvan 
enkele tientallen zijn te vinden in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut van de Tropen te 
Amsterdam. Hij bezocht vele landen, maar zijn belangstelling ging voornamelijk uit naar 
India, Ceylon, en Indonesië, vooral Nieuw-Guinea. 
 
René Gardi. Een ontmoeting met de verdwijnende cultuur van Noord-oost Nieuw Guinea, 
over de expeditie van Prof. Dr. Alfred Bühler, directeur Etnografisch Museum te Bazel. Pp. 
186-191. 
 
 

 
Afb. 2. Vreni Wirz met Marind Anim. 
 
 
 
NNG 939: ‘De Groene’ 
 
‘De Groene’ was de oudste krant in Hollandia. Het verscheen begin februari 1946 als een 
gestencild twee- of driedaags reclame- en advertentieblaadje van vier bladzijden met een 
gedrukt hoofd (No. 1: Hollandia, 18-02-1946; laatste nummer: No. 56 d.d. 26-06-1946?) 
 
Van K. Galis is een bijdrage verschenen over alle in Nieuw-Guinea verschenen periodieken, 
zowel in de Nederlands taal als in het Maleis. Zeer interessant! 
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K. Galis. Nieuw-Guinea journalistiek. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 119 
(1963), no. 2, Leiden, 189-200. 
 
Als PDF te downloaden van http://www.kitlv-journals.nl 
De redactie beschikt over een geprint exemplaar. 
 

 
 
Postale bewijzen in de vorm van tijdschriftwikkels van alle in Nieuw-Guinea uitgegeven periodieken zijn schaars. Hier een 
wikkel van de ’Triton’, verzonden naar Donald Richter, geluidstechnicus bij de C.A.M.A. De Triton was een tweetalig, goed 
geïllustreerd tijdschrift, dat vanaf maart 1955 werd uitgegeven door de Afdeling Bevolkingsvoorlichting. Het blad werd in 
Leeuwarden gedrukt! 
 
NNG 1003: Leden van de Nieuw-Guinea Raad 
 
N. Jouwe (Hollandia-omgeving, niet: Hollandia).  
Kiesgerechtigden voor de Nieuw-Guinea Raad waren mannen en vrouwen vanaf 21 jaar, die 
de Nederlandse nationaliteit bezaten (dus ook Papoea’s; zij waren Nederlands onderdaan) en 
minimaal drie jaar woonachtig waren in het gebied. Militairen mochten niet aan de 
verkiezingen deelnemen. 
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IB 205: Leprakliniek Sorong 
 
Hansje Bunschoten maakte in 2000 voor KRO-radio een documentaire over de terugkeer van 
de gouvernementsarts Wim van der Kouwen naar het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, 
waar hij zich in 1957 met zijn vrouw vestigde en in de oude gevangenis van Sorong een 
leprakliniek startte. In 1963 moest hij deze kliniek hals over kop verlaten. 
 
De Leprozerie te Saoka bij Sorong werd gesticht in 1953. Eind 1956/begin 1957 werd de 
Leprozerie ‘km 12’ in gebruik genomen, zo genoemd omdat deze 12 km van Sorong was 
gelegen. Later werd de naam ‘Sele be Solu’ gegeven, hetgeen ‘veilige ankerplaats’ betekent. 
Twee verpleegsters, de gezusters Lydia en Ruth Bähler, werden door de Zwitserse Doops-
gezinden (Mennonieten)  in 1956 naar de leprozerie uitgezonden. Deze zusters konden in en 
na de UNTEA-periode hun arbeid voortzetten. 
 
LUCHTPOSTFORMULIEREN NAAR INDIË 1949 
Jelis Klip 
 
In de 8e editie van 
Geuzendam’s Catalogus van 
de Postwaardestukken van 
Nederland en Overzeese 
Rijksdelen (2008) lezen wij: 
 
“Na 1 februari 1949 ver-
schenen voor het zelfde doel 
(d.w.z. correspondentie met 
militairen in Nederlands-
Indië, red.) ongezegelde 
luchtpostformulieren, te 
frankeren met 10 cent. Daar-
van zijn er vier types: met 
letter L (en daaronder 
K.N.I.L.) dan wel met M en 
linksboven tekst ‘luchtpost-
blad’of ‘luchtpostblad / niets 
insluiten’. 
 
 
De afbeelding toont een luchtpostblad verzonden naar een militair in Nieuw-Guinea te Doom 
(Sorong). Vertrekstempel Amsterdam- Centr. Station – 2.11.XII.17 – 1950. Bij aankomst in 
Nieuw-Guinea werd het adres in rood doorgehaald en voorzien van de tekst ‘retour afz. / 
thuisgevaren’. Als retourstempel werd het biffagestempel Sorong gebruikt, gedateerd 
3.1.51.15. 
N.B. Het luchtpostblad werd gezonden aan iemand van de Marine; er had dus een blad met de 
letter ‘M’ gebruikt moeten worden. 
Op het luchtpostblad staat als doel vermeld ‘uitsluitend bestemd voor briefwisseling met 
militairen in de overzeese gebiedsdelen’. Dit is niet hetzelfde doel als vermeld in Geuzendam: 
‘in Nederlands- Indië’. 
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Twee vragen: 
1* Zijn deze militaire luchtpostbladen ook bekend naar de andere overzeese gebiedsdelen? 
2* Wie kan afbeeldingen laten zien van de andere drie typen, verzonden naar Nieuw-Guinea? 
 
HET LANGEBALKSTEMPEL SORONG MET SMALLE LETTERS (2)  
Han Dijkstra 
 
Willem Erfmann reageerde n.a.v. het gebruik van dit stempel op UNTEA-zegels (ZWP 157, 
blz. 21 – NNG 1019). Hij suggereert dat het afdrukken het het stempel Sorong-Remoe betreft 
en niet Sorong. Een originele gedachte! Hier had ik zelf nooit eerder aan gedacht. 
Inderdaad blijkt het stempel Sorong-Remoe van hetzelfde lettertype te zijn als de in ZWP 157 
gemelde Sorong. Echter, in de bovenste ring zou dan achter ‘Sorong’ een koppelteken moeten 
staan, dus: Sorong-; ‘Remoe’ bevindt zich in de onderste ring. In de stempelboeken van de 
‘Munt’ komt een afdruk voor zonder datum in de middenbalk. Andere stempels op dezelfde 
bladzijde, alle Nederlandse, hebben dateringen van mei-augustus 1958. 
Hoewel ik verschillende UNTEA-zegels met  het bewuste stempel Sorong bezit, heb ik helaas 
geen afdruk die uitsluitsel geeft over de aan- of afwezigheid van een koppelteken. Wie van de 
leden biedt uitkomst? Wellicht zijn zelfs blokken van vier bekend. 
Willem doet enkele behartenswaardige aanbevelingen:  
 
Kijk uit met hoekstempeltjes: wordt er iets weggelaten dat je niet mag zien? 

· Zoek zo veel mogelijk verschillende zegels met een dergelijk stempel. 
· Zoek afstempelingen met zoveel mogelijk gegevens over kantoornaam en datum. 
· Probeer vervolgens het stempel te reconstrueren. 
· Registreer alles voor latere raadpleging. 
· Houd je in: soms willen we naar iets toe werken wat er niet is. 
· Raadpleeg bij twijfel de Bondskeuringsdienst. 

 
Overigens blijken zegels waarop de onduidelijke stempelafdrukken zijn aangebracht meestal 
wel echt te zijn. 
 
Willem voegde een artikel bij uit het Nederlandsche Maandblad voor Philatelie van juli-
augustus 1975 (blz. 380-382. In juni 1975 had de Amsterdamse recherche twee postzegel-
handelaren gearresteerd wegens vervalsing van poststempels. 
Van Nederlands Nieuw-Guinea werden vijf valse stempels aangetroffen, waaronder een van 
Sorong-Remoe met de merkwaardige datum 27.4.1-8. 
 
Samenvattend blijven de onderstaande vragen bestaan: 
 
1* Is het stempel met de smalle letters van Sorong en behoort het tot de generatie ‘Munt 
1948’?  
2* Of is het een stempel van Sorong-Remoe, van de generatie ‘Munt 1958’?  
3* Of betreft het wellicht toch een vals stempel? 
 
Graag uw reacties! 
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POSITIE 92 
Han Dijkstra 
 
In de Jubileumpublicatie van ZWP ‘Plaatfouten en (op)drukafwijkingen Nederlands Nieuw-
Guinea en UNTEA 1950-1963’ worden twee opdrukafwijkingen vermeld, die beide op positie 
92 (rij 10 zegel 2) voorkomen: 
 
1. op pagina 86: streepjes(s) tussen ‘E’ en ‘A’ (Top Twaalf nummer 7); 
2. op pagina 92: zwarte stip in het onderste gedeelte van de ‘E’. 
 
Bij de samenstelling van het gedeelte over UNTEA was ik indertijd al geïntrigeerd door het 
voorkomen van twee opdrukafwijkingen op dezelfde positie in het vel. Top Twaalf nummer 7 
was al ruimschoots bekend, hoewel de verschillende stadia, variërend van een streepje tussen 
de ‘E’ en de ‘A’ tot een dikke balk, naar mijn weten nog nooit waren afgebeeld (Afb. 1) 
 

 
Afb 1. Positie 92. Twee stadia: 7 cent met streepje tussen ‘E’ en ‘A’; 40 cent: het streepje is uitgegroeid tot een dikke balk en 
aan de binnenkant van beide poten van de ‘U’ bevinden zich bolletjes. 
 
De tweede afwijking, een zwarte stip in het onderste gedeelte van de ‘E’ (Afb. 2), had ik al 
eerder gevonden, maar tot vlak voor verschijning van de jubileumpublicatie was mij de 
positie nog niet bekend. Gelukkig vond ik een positioneel hoekpaar, zodat tijdig kon worden 
gemeld dat ook voor deze afwijking  positie 92 gold. Toen viel mij op, dat naast de stip ook 
de ‘A’ in deze opdruk vrijwel altijd geheel of gedeeltelijk was dichtgelopen, hetgeen 
overigens al duidelijk zichtbaar is in de afbeelding op p. 92 van de publicatie. Ook Hofmann  
(1985, pp. 19, 56 en op een ongenummerde pagina in de Bijlagen: Hollandia 1e oplage) toont 
dit al. 
 

 
Afb.2. Enkele waarden met een stip in het onderste gedeelte van de ‘E’ en een dichtgelopen ‘A’. 

 
 

UNTEA 126 



Maart  2011                                                                                        ZWP Mededelingenblad nr. 158 – bladzijde 31 

Inmiddels heb ik de afwijking op de volgende waarden aangetroffen: 
5, 7, 12, 15, 40, 80 cent, 1 gulden. 

Op de 1 gulden staat de stip echter iets hoger dan op de andere waarden; de ‘A’ is wel dicht 
(Afb. 3). 
 

 
                                                           Afb. 3 
 
De twee afwijkingen zijn tot op heden nog niet tegelijkertijd op één zegel gevonden. Wel heb 
ik meer materiaal kunnen vinden, dat duidelijk maakt dat ook bij de ‘stip’ sprake is van 
verschillende stadia van vervuiling. 
 
De grote vraag is natuurlijk: welke van de twee opdrukafwijkingen ontstond het eerst? 
Hoogstwaarschijnlijk was dat Top Tien nummer 7, die bij de meeste verzamelaars bekendheid 
geniet en al in de literatuur wordt vermeld. Nadat deze afwijking verdween, waarschijnlijk 
doordat de platen werden schoongemaakt of het aangekoekte vuil er vanzelf afviel, ontstond 
later in het overdrukproces de tweede afwijking. Deze zal door oplettende verzamelaars zeker 
al zijn gezien, maar  in de literatuur waarover ik beschik, kan ik hier niets over vinden.  
Het onderwerp kwam in een stroomversnelling, toen ik het geluk had om binnen vrij korte tijd 
een aantal positionele paren, blokken en veldelen te bemachtigen (Afb. 4). Op zich is dit niet 
zo moeilijk, want voor positie 92 heb je veldelen linksonder uit het vel nodig. 
 

 
Afb. 4. Positioneel blok van 10 zegels van 12 cent, met afwijkingen op de posities 91, 92 en 93. 
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Deze veldelen leverden nog andere afwijkingen op, n.l. op de aangrenzende posities 91 en 93. 
 

· Positie 91: verdikking linkerpoot ‘U’ met een breuk in de linkerbocht. 
· Positie 93: vertikaal streepje in het bovenste gedeelte van de ‘E’. 

 
Deze afwijkingen heb ik alleen op de 12 cent gevonden.  
 
Verder vond ik nog de hier afgebeelde radiokaart (Afb. 5), waarop een schuin streepje te zien 
is in het bovenste gedeelte van de ‘E’ op de linkerzegel van het paartje zegels van 25 cent. 
 
 

  
Afb. 5 
 
Graag verneem ik van andere UNTEA-verzamelaars hun bevindingen, liefst met duidelijke 
kopieën of scans (200 of 300 dpi), waarvoor bij voorbaat mijn dank. 
___________________________________________________________________________   
 
P.V.K. 
 
Phia de Groot zond ons een mail over een zojuist verschenen boek. Op 22 februari j.l. werd in 
het Legermuseum te Delft het boek ‘Vergeet ons niet’ van Casper van Bruggen ten doop 
gehouden. Het boek handelt over het Papoea Vrijwilligers Korps (P.V.K.), dat opereerde in de 
periode 1961-1963. Ook het Papoea-bataljon komt ter sprake (blz. 32-36), als ook het Korps 
der Algemene Politie (blz. 36-39). 
 
 
 

UNTEA 128 
 



Maart  2011                                                                                        ZWP Mededelingenblad nr. 158 – bladzijde 33 

10.10.10: NEDERLANDSE ANTILLEN VAARWEL 
Bert van Marrewijk 
 
Op 10 oktober 2010 is een einde gekomen aan het bestaan van de Nederlandse Antillen. 
Curaçao en (het Nederlands gedeelte van) St. Maarten gaan verder als zelfstandige landen 
binnen het Koninkrijk der Nederlanden, terwijl Bonaire, St. Eustatius en Saba, ook wel 
aangeduid als de BES-eilanden, als ‘bijzondere gemeenten’ met de status van ‘Openbaar 
Lichaam’ deel gaan uitmaken van Nederland.  De drie BES-eilanden samen heten ‘Caribisch 
Nederland’. 
Graag had ik hier een aantal fraaie echt gelopen stukken uit de begintijd van de nieuwe 
koninkrijksdelen laten zien, maar meer dan een afbeelding van de  eerste  op 10 oktober  2010 
uitgebrachte zegels heb ik u niet te bieden (Afb. 1). Voor het overige kan ik niet anders dan 
herkauwen wat anderen al vóór mij geschreven hebben. In Filatelie van oktober 2010 staat 
een  bijdrage van Karel Aster, de voorzitter van de Curaçaose Postzegel Vereniging onder de 
titel ‘De cirkel is weer rond’. De volledige tekst van dit artikel was mij al per e-mail 
toegestuurd door mijn op Curaçao woonachtige Po&Po-collega Joop van Sikkelerus. Van 
Joop kreeg ik (ook) kleurenkopieën van de velletjes van 20 zegels (uiteraard met versierde 
brugstrook), waarin deze zegels zijn uitgebracht (Afb. 2). Opmerkelijk is wel, dat de eerste 
uitgave voor de drie postgebieden nog onder regie van de Antilliaanse postorganisatie en in de 
oude valuta zijn uitgegeven. Per 1 januari 2011 zullen de eerste zegels in de nieuwe valuta, 
voor Curaçao en St. Maarten de Caribische gulden en voor de BES-eilanden  de Amerikaanse 
dollar, in omloop komen. In een aardig overzichtsartikel in het blad van de Postzegel-
vereniging Aalsmeer (2) doet Klaas Keessen een ‘voorzet’ voor de mogelijke vormgeving van 
de zegels van ‘Caribisch Nederland’ , die in Afb. 3a en 3b zijn weergegeven. Leuk bedacht, 
maar ik vrees dat het al gauw Dogs, Dolly Dots en Duckjes zullen worden, 20 verschillende 
per vel en in diverse samenhangen. We zullen het weldra weten! 
 
Geraadpleegde literatuur  
(1) Karel Aster, 2010. De cirkel is weer rond. Filatelie 2010 (10): 634. 
(2) Klaas F. Keessen, 2010. Sinds 10-10-10 geen Nederlandse Antillen meer.  
Postzegelvereniging Aalsmeer 2010 (23): 13-16. 
 
Naschrift. Doordat de afwerking van dit nummer van ZWP enkele weken vertraging opliep 
tot na de ZWP-bijeenkomst van 19 februari, is het toch nog een beetje goed gekomen. Onder 
de kavels van de op die bijeenkomst gehouden clubveiling bevond zich een fraai  stuk van het 
‘Openbaar Lichaam Bonaire’ (Afb. 4). Als we de frankering bekijken, zien we dat het een 
echt overgangsstuk is. Het frankeerstempel van 23 november 2010 toont nog de oude 
landsnaam ‘Nederlandse Antillen’ en de  frankering is  -hoewel dat niet uitdrukkelijk is 
weergegeven- ongetwijfeld nog in Antilliaanse guldens. Immers pas op 1 januari 2011 krijgt 
de overgang naar de nieuwe munt (US$) haar beslag. Tot mijn aan verbijstering grenzende 
verbazing kon ik het stuk voor de inzetprijs van €2,- tot mijn eigendom maken. Is het 
verzamelgebied ‘Nederlandse Antillen’ (en wat erna kwam) zo weinig geliefd, of gunden mijn 
tegenstrevers mij een douceurtje? Ik vrees het eerste, maar desondanks allemaal hartelijk 
bedankt. Ook van Curaçao kan ik nu een echt gelopen stuk tonen (Afb. 5), dat Han Dijkstra 
mij welwillend afstond (hartelijk dank Han!). Het is een stuk met mengfrankering van 
Antilliaanse zegels plus drie exemplaren van de 10.10.10-zegel van  Curaçao. De (dikke) 
brief, vandaar de hoge frankering van NAF. 6,30 (20-50g) is afkomstig van Rinus Dekker,  
wiens te vroege overlijden we elders in dit nummer van ZWP memoreren. 
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Ook in de veiling verwierf ik een eveneens op Curaçao na 10.10.10 gedateerde (30/11/2010) 
baliefrankeerstrook van de Antilliaanse ‘Nieuwe Post’ (Afb. 6). 
 
 

 
Afb. 1. De nieuwe zegels van Sint Maarten, Curaçao en de BES-eilanden 
 

 
 

 
Afb. 2. Compleet vel van de nieuwe zegel van Curaçao (met dank aan Joop van Sikkelerus) 
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Afb. 3a en 3b. Creatieve ontwerpen voor de BES-eilanden door ons lid Klaas Keessen. 
 
 

 
Afb. 4. Dienststuk Openbaar Lichaam Bonaire 23.11.10. 
 

 
Afb. 6. Baliefrankeerstrook van de Antilliaanse ‘Nieuwe Post’, gebruikt na 
10.10.10. 
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     Afb. 5. Curaçao-26 22. X. 10. – 8. Brief naar Nederland 20 – 50g: 630 cent. 
 
Naschrift redactie. In de laatste zending van Rinus Dekker voor zijn overlijden ont-
vingen wij van hem een poststuk uit de eerste dagen van het nieuwe Curaçao (Afb. 7). 
 

 
 Afb. 7. Binnenlandse brief  Curaçao – 20g; tarief 111 cent . Dit tarief werd per 1 januari 2011 met één cent verhoogd tot 
112 cent. Zie hiervoor het laatste artikel van Rinus op bladzijde 43 van dit nummer. 
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ANTILLIAANS/ARUBAANS STROOIGOED 3 
Bert van Marrewijk 
 
Als ik dit stukje schrijf, is de Goede Sint alweer enkele dagen het land uit en de Antillen zijn 
precies twee maanden voltooid verleden tijd, maar toch is er voldoende reden om weer wat 
‘strooigoed’ te melden, dat bij het sorteren van mijn Antilliaanse-Arubaanse poststukken ‘uit 
een of anderen hoek’ te voorschijn kwam. 
 
1.  Foutieve verzending. Het stempel ‘Missent to Aruba,/Netherlands Antilles’ is aangebracht 
op een vensterenvelop met roodfrankeerstempel Amsterdam 20.V.63. (Afb. 1a). Blijkens het 
machinestempel aan de keerzijde van de envelop (Afb. 1b) is het stuk de volgende dag om 12 
uur op het Amsterdamse districtskantoor verwerkt. Wat de bestemming van het stuk was, is 
bij gebrek aan adresgegevens niet na te gaan. Omdat het stuk gefrankeerd is volgens het tarief 
voor een ‘zeepost’-brief in de eerste gewichtsklasse (12 ct), komt het pas na een maand, op 18 
juni 1963, in Oranjestad, Aruba aan. Het stuk is vandaar doorgezonden naar Willemstad, 
Curaçao, waar het op 20 juni 1963 aankomt. Wat er vervolgens met het stuk is gebeurd is 
onduidelijk. Was Curaçao de eigenlijke bestemming? Of is het stuk uit Willemstad zonder 
verdere plichtplegingen doorgestuurd naar de (ons onbekende) bestemming? 
2. Retourbrief uit Bonaire. Op 25 januari (1968) stuurt vermoedelijk een huisgenoot van 
Charles Huguenot van der Linden een brief naar hem op het adres Harts Guesthouse, Bonaire 
(Afb. 2a). Het stuk is per vliegtuig vervoerd en arriveert op 27 januari 1968 op het 
postkantoor Willemstad, Curaçao (Afb. 2b). Vandaar wordt het doorgezonden naar Kralen-
dijk. Opmerkelijk is, dat de 100 km tussen Curaçao en Bonaire even veel tijd vergt (2 dagen) 
als de overtocht van Amsterdam naar Willemstad. De geadresseerde is inmiddels uit het 
Guesthouse vertrokken en de brief wordt na aanbrengen van de tweetalige bemerkingen 
‘Vertrokken/Parti’ en ‘Terug afzender/Retour à l’envoyeur’ geretourneerd. In Nederland zijn 
geen aankomstmerken aangebracht. 
3. Ontoereikende frankering. Twee brieven zijn voorzien van (niet geheel identieke) 
Nederlandstalige stempels ‘Terug aan afzender voor/bijfrankering/ontbrekend porto f….. ‘. 
Het oudste stuk (Afb. 3a) is door het postkantoor Oranjestad, Aruba na afstempeling van de 
reeds aanwezige frankering op 13.VI.1963 (met KB-stempel nr. 8) aan de afzender 
teruggestuurd voor bijfrankering met f. 0.05. De volgende dag is het stuk met de aanvullende 
5ct-frankering weer terug getuige de afstempeling KB Aruba, Oranjestad-12 14.VI.1963. Is 
dit niet een wel erg vergaande dienstverlening van de post? Waarom niet gewoon een ‘T’-
stempel en portaanduiding geplaatst? 
Het tweede stuk is veel recenter en is gedagtekend Bonaire-5 13.X.02 (Afb. 3b). Deze brief is 
geheel ongefrankeerd aangetroffen; het bedrag van het ‘ontbrekend porto’ en de zegelwaarde 
zijn identiek. Na voldoening van het port door de afzender is de postale bemerking ongedaan 
gemaakt. 
Op St. Maarten is de post minder dienstbaar. Deze ansichtkaart uit 1979 (Afb. 3c), de precieze 
datum is niet vast te stellen, is bestemd voor de DDR en blijkbaar onvoldoende gefrankeerd. 
Is het toevallig dat juist op St. Maarten met z’n Franse buren een eentalig stempel 
‘Insuffisamment affranchi’ wordt gebruikt? Niks terug aan afzender, zelfs geen port-
berekening. Die Duitsers zoeken het maar uit! Zo kan het dus ook. 
4. S.A.L-post. De S.A.L., voluit ‘Surface Air Lifted’ post is een tussenvorm tussen luchtpost 
en overland post. Tussen het verzendende land en het land van bestemming gaat de post door 
de lucht, maar binnen de landen wordt het als ‘gewone’ post behandeld. Vooral voor zware 
poststukken (pakketten) kan dat een aardig stuk in de prijs schelen. Een jaar of twintig gele- 
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den was S.A.L.-verzending erg in, maar tegenwoordig wordt deze faciliteit nog maar door 
weinig postvervoerders aangeboden. Bijgaand stuk (Afb. 4) met zeer vage datering 20 (of 
29).XI.97 is (blijkens afzenderadres aan achterzijde) per S.A.L. verzonden uit Curaçao naar 
Nederland. Het tweeregelige stempel ‘S.A.L./surface par avion’ geeft de essentie van de 
dienst goed weer. Ik ben het nooit eerder op brieven tegengekomen. Was er destijds op de 
Antillen een apart tarief voor dergelijke stukken?  
5. Zwerfbrief, pardon Retourbrief, van Sint Nicolaas v.v.. Van een geheel andere aard is 
het laatste hier afgebeelde poststuk, een briefomslag van de Lago Oil & Transport Cy te Sint 
Nicolaas, Aruba, naar een collegabedrijf op de Canarische eilanden (Afb. 5a). Een week 
geleden zou ik dit nog een zwerfbrief noemen, maar sinds de lezing van Gert Radstaat 
(winnaar van de Bondsbekerlezing 2010) tijdens de Po&Po bijeenkomst van 13 december 
noem ik dit -braaf en volgzaam als ik ben- een retourbrief. Een zwerfbrief reist een 
geadresseerde achterna, die steeds op een ander adres zit, en komt soms terug omdat deze 
uiteindelijk onvindbaar blijft; een retourbrief komt altijd, eventueel via een ingewikkelde 
route, terug, omdat hij onjuist geadresseerd is. ´t Is maar dat u het weet.  
Alleen de voorkant van de omslag is al heel spannend. Op 16.6.46 aangetekend verzonden 
van Sint Nicolaas, Aruba (toen nog behorende tot de kolonie Curaçao, zoals in het rood-
stempel boven de waardeaanduiding is aangegeven). Voorzien van met de hand beschreven 
R-strookje ‘Aruba SN’ (SN = Sint Nicolaas) + extra roodfrankeeretiket 60ct voor het 
aantekenrecht). Op Tenerife voorzien van een administratief stempel ‘Desconocido en 
Cartería/Sta Cruz de Tenerife ‘; niet aangetroffen in het kaartsysteem dus. En daarom met 
stempel ‘Inconnu/Retour’ terug naar de afzender. Maar het hele ‘verhaal’ wordt pas duidelijk 
als we ook de achterkant bekijken (Afb. 5b). Want op zijn reis naar Tenerife was de brief ook 
nog in Oranjestad (16 okt.), Miami (17 okt.) en Washington (18 okt.), om uiteindelijk op 5 
november in Santa Cruz aan te komen. Op de terugweg vanaf Santa Cruz (11 nov.) werden 
Madrid (18 nov.) en New York (18 dec.) aangedaan, waarna het stuk op 14 januari 1947 weer 
in Sint Nicolaas terugkeerde. Kennelijk heeft de terugreis geheel per zeepost plaatsgevonden, 
gezien de lange intervallen tussen vertrek en aankomst: Santa Cruz-Madrid 10 dagen, Madrid 
–New York 28 dagen en New York-St. Nicolaas 27 dagen. Geen zwerfbrief dus, maar wel een 
reislustige retourbrief. 
6. Klokstempel Armenië. Tenslotte nog een aardigheidje. Al verschillende keren heb ik 
aandacht besteed aan het gebruik van klokstempels als ontwaardingsstempel op de 
Nederlandse Antillen. Bijgaande fragment van een brief uit Armenië (aan de Student Service 
van de Wageningen Universiteit; echt gelopen dus, geen maakwerk; Afb. 6) toont aan, dat de 
Antillen niet uniek zijn (waren) in dit gebruik.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.1a.  
Foutieve verzending 
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Afb. 1b. Deel achterzijde 
 
 
Afb. 2a. Retourbrief uit Bonaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 2b. Stempels op de achterzijde 
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Afb. 3a. Ontoereikende frankering Aruba 
 

 
 
Afb. 3b. Ontoereikende frankering Bonaire 
 

 
 
Afb. 3c. Ontoereikende frankering St. Maarten 
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Afb. 4. S.A.L.-post verzonden uit Curaçao 
 

 
Afb. 5a. Retourbrief van St. Nicolaas, Aruba, naar de Canarische eilanden v.v. 
 
 

 
 

Afb. 5b. Achterzijde 
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Afb. 6. Klokstempel Armenië 
 
Tot besluit afbeeldingen van een poststuk dat Jelis Klip bezit (Afb. 7) en dat mooi aansluit bij 
dit artikel. Het stuk is verzonden vanuit Brielle op 21 oktober 1953. De adressering op 
Curaçao gaf echter problemen. Dit blijkt uit de postale bemerkingen, zowel handgeschreven 
als een stempel ‘Bekendgemaakt’ en een groot rechthoekig stempel met de redenen van 
retourzending in het Frans.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Afb. 7. Voorzijde 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 7. Voorzijde: Brielle 21.X.53, met diverse bemerkingen; achterzijde: Curaçao-Willemstad-18 - 23.X.53 
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NIEUWE TARIEVEN CURAÇAO EN ST. MAARTEN 
PER 1 JANUARI 2011 
Rinus Dekker 
 
Per 1 januari 2011 zijn de tarieven op Curaçao en St. Maarten verhoogd. In het persbericht 
(http://www.npostna.com/newsroom/Rate_increase_2011.php) heeft de post het over een jaar-
lijkse verhoging, welke voor dit jaar 1,7% is. Vreemd is dat het lokale brieftarief van Nafl. 
1,11 naar Nafl. 1,12 gaat, terwijl een prijsverhoging van 1,7% toch bijna Nafl. 1,13 oplevert. 
Wat ook opvalt, is dat de tarieven voor post verzonden naar het buitenland wederom niet 
verhoogd zijn; deze zijn, met uitzondering van briefkaarten/ansichtkaarten, al ongewijzigd 
sinds 11 maart 2002.  
Hoewel Nieuwe Post Nederlandse Antillen sinds de grondwetswijziging van 10 oktober 2010, 
waarbij Curaçao en St. Maarten zelfstandige landen werden en Bonaire, Saba en St. Eustatius 
bijzondere gemeenten van Nederland, nog steeds de post op alle vijf de eilanden verzorgt, zijn 
bijgaande tarieven alleen van toepassing op Curaçao en St. Maarten; de zgn. BES-eilanden 
worden per 1 januari gelijkgesteld aan Aruba. Over tariefswijzigingen op de BES-eilanden 
heb ik tot heden niets kunnen achterhalen. Aangezien per 1 januari 2011 de BES-eilanden zijn 
overgegaan van de Antilliaanse Gulden naar de Amerikaanse Dollar zal dit zeker tot aanpas-
singen hebben geleid. Over nieuwe postzegeluitgiften was op het moment dat ik dit schrijf (6 
januari 2011) bij de post ook nog niets bekend . 
De tariefsverhoging is voor wat betreft de posttarieven uitsluitend van toepassing op 
binnenlandse (= Curaçaose) post en post verzonden van Curaçao naar St. Maarten v.v.  
 
Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: 
Lokale brieven (post naar Curaçao en Sint Maarten) 
 
Gewicht Nieuw tarief per 1-1-

2011 (in ANG.) 
Oud tarief per 1-2-2010  
(in ANG.)  

tot 20 gram 1,12 1,11 
21 tot 50 gram 1,72 1,70 
51 tot 100 gram 2,02 1,99 
101 tot 250 gram 2.26 2,23 
251 tot 500 gram 2,58 2,54 
501 tot 1000 gram 3,18 3,13 
1001 tot 2000 gram 3,52 3,47 
 
Brief- en ansichtkaarten (post naar Curaçao en Sint Maarten) 
Bestemming Nieuw tarief per 1-1-

2011 (in ANG.) 
Oud tarief per 1-2-2010  
(in ANG.)  

Curaçao en St. Maarten 0,81 0,80 
Buitenland 1,66 1,64 
 
Aantekenrecht 
 Nieuw tarief per 1-1-

2011 (in ANG.) 
Oud tarief per 1-2-2010  
(in ANG.)  

 6,00 5,00 
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EEN SPECIALE ENVELOPPE 
Teus Kamper en Fred Bruijning 
 
Ter inleiding: 
 
Op 1 juni 1863 verleende Koning Willem III, zij het niet van harte, de slaven in Suriname de 
vrijheid. In 1913 werd als herinnering aan dit feit een bronzen gedenkplaat met zijn beeltenis 
onthuld. Deze plaat is aangebracht in de voorgevel van het toenmalige Ministerie van Finan-
ciën op het Oranjeplein, later Gouverneursplein en nu Onafhankelijkheidsplein.  
Deze eer kwam hem niet toe. Hij, en met hem vele eigenaren van plantages in Suriname, was 
niet geïnteresseerd geweest in het lot van de slaven. Winst maken was het oogmerk en 
daaraan droegen de slaven, die werden gekocht op de slavenmarkten van onder andere de 
West- Indische Compagnie, zonder beloning voor hun arbeid bij.   
 

  
 
Het filatelistische aspect 
 
Van 1 juni 1938 tot en met 31 december 1938 werd ter gelegenheid van de vrijverklaring 
(Emancipatie) van de slaven in Suriname een serie postzegels met toeslag uitgegeven. De 
serie kreeg als roepnaam mee: Emancipatie-herdenkingszegels.  
De zegels verschenen in vier waarden. De zegel van 2½ cent vertoont een opstijgende vogel, 
die zijn verbroken boeien achterlaat. Een symbool voor herkregen vrijheid. De overige 
waarden vertonen een portret van een meisje. Hiervoor heeft de twaalfjarige Josephine 
Eleonore Beer, leerlinge van een Christelijke meisjesschool in Amsterdam en dochter van een 
uit Suriname afkomstige onderwijzer model gestaan. (N.B. Naar mijn mening mocht destijds 
van nog levende personen alleen de beeltenis van leden van de Koninklijke Familie op 
postzegels worden gebruikt). De ontwerpen waren van H. Paulides te Amsterdam in overleg 
met dr. J.F.E. Einaar, gemachtigde van het Comité. De zegels konden worden gekocht bij de 
postkantoren van Paramaribo, Coronie, Moengo, Albina en Nieuw-Nickerie in Suriname en 
bij 32 postkantoren met een filatelistenloket in Nederland. 
De toeslag werd ter beschikking gesteld van het in Suriname opgerichte Emancipatie-
herdenkingscomité met als bestemming de oprichting van een huishoud- en industrieschool 
voor meisjes in Paramaribo. 
De gedrukte oplaag bedroeg ruim 90.000 series. De verkochte aantallen bedroegen volgens 
informatie in De Philatelist en het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie en de catalogus 
van de NVPH: in eerste aanleg in Suriname ruim 13.000 series, later met 5.000 bijgesteld tot 
18.000 en in totaal circa 65.000 series. (N.B. Naar mijn mening zijn de hierboven genoemde  
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5.000 series ter beschikking gesteld van het Emancipatie Herdenkings Comité). Een deel 
daarvan is gebruikt voor enveloppen met het eerstedagtekeningstempel Paramaribo 1.6.38 
(Afb. 1).  
Aangezien de uitgifte op 1 juni 1938 plaats vond en de feitelijke herdenking op 1 juli 1938 
werd een ander deel voorzien van een speciaal stempel SURINAME 75 EMANCIPATIE 
1863 1 JULI 1938 en een dagtekeningstempel Paramaribo 1.7.38 (Afb. 2). Van het speciale 
stempel bestaan twee versies. Op Afb. 2 ziet u de versie waarbij de rechterpoot van de ‘N’ van 
EMANCIPATIE iets ter rechterzijde van de ‘U’ staat.  
Op Afb. 3 een combinatie van de dagtekeningstempels 1.6.38 en 1.7.38 (deze ogenschijnlijk 
foute combinatie veroorzaakt dikwijls verwarring) en de versie waarbij de rechterpoot van de 
‘N’ van EMANCIPATIE dichter bij de ‘L’ van JULI staat. Afb. 4 geeft aan dat het gebruik 
van de enveloppen niet beperkt bleef tot de dagen 1 juni en 1 juli 1938. Op Afb. 5 vervolgens 
een envelop met dagtekeningstempel Paramaribo 1.6.38 met grote dagtekeningcijfers 1 en 6 
voorzien van een opdruk ‘1957’ en van een foto van de huishoud- en industrieschool 
linksboven. Deze enveloppen zijn in maart 1957 geschonken aan op bezoek zijnde leden van 
een delegatie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Afb. 6) en bestuursleden van de 
Eerste Surinaamsche Huishoud- en Industrieschool, in de wandeling Huishoudschool ge-
noemd en vervolgens Waaldijkschool, naar de voorzitter van het Emancipatie  Herdenkings 
Comité de heer A.L. Waaldijk (zie Afb. 8). Afb.7 toont de achterkant van Afb. 1 met de 
handtekening van de vader van Josephine Eleonore Beer. Hierbij valt op, dat de enveloppen 
zorgvuldig werden bewaard, getuige het stukje folie in de achterklep om het dichtplakken 
tegen te gaan. 
De emissie werd gepropageerd d.m.v. folders. Afb. 8 toont een op rijstpapier gedrukte folder 
uit Suriname. Afb. 9 de in Nederland verspreide versie, een gevouwen blad met op de 
voorkant een afdruk van de zegels van 2½ cent en 5 cent en op het binnenwerk de tekst met 
informatie over de emissie, zodanig gevouwen dat de verticale tekst in gevouwen toestand 
zichtbaar bleef. Aardig is het verschil in prijs voor een gebruikte serie.  
 
 
 

 
Afb. 1 
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 Afb. 2. 
 

 Afb. 3. 
 

 Afb. 4 
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  Afb. 5. 
 
 

 Afb. 6. Voorzijde. 
 
 

  Afb.7. Handtekening vader op az. Afb. 1 
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Afb. 8. In Suriname op rijstpapier gedrukte folder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 9. In Nederland gedrukte folder 
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SURINAME:  
GEWIJZIGDE UITVOERING LOKETFRANKEERSTEMPEL  
Bert van Marrewijk 
 
In ZWP 133 (1) is uitgebreid aandacht besteed aan de rode loketfrankeerstempels, die vanaf 
het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw op grote schaal zijn gebruikt op Surinaamse 
postvestigingen. Hoewel er vele detailverschillen aan te wijzen zijn, waarop  hier niet verder 
zal worden ingegaan, hadden (bijna) alle loketfrankeerstempels als gemeenschappelijk ken-
merk, dat de datum en de  naam van de vestiging (meestal een plaatsnaam) tussen het 
‘Surpost’-logo en het rechthoekige waardeblok in een dubbelring zijn geplaatst. Een 
willekeurig voorbeeld  is te zien in Afb. 1.  
De frankeerstempels zijn ook heden ten dage nog in gebruik. Maar enkele ervan hebben een 
van het oertype afwijkende vorm; de datum is geplaatst in een rechthoekig blok, terwijl  onder 
het blok de kantooraanduiding of een andere tekst is geplaatst. Helaas zijn veel stempel-
afdrukken onvolledig of zo vaag, dat het niet goed mogelijk is het verschijnsel te tonen. Bij 
één afwijkend stempel in mijn collectie staat onder het datumblok de drieregelige tekst: Land 
van (Dijk?) / Paramaribo/ Suriname. Het stempel heeft voorts de loketaanduiding LK 7 en 
stempeldatum 05.I.7. Een tweede stempel  (Afb. 2) met dagtekening 09.XII.09 heeft als 
onderschrift de merkwaardige tekst ‘Frankeerrecht’.     
VRAGEN: a. Wie kent andere teksten of uitvoeringen van de loketfrankeerstempels?  
                   b. Wat is de betekenis van de aanduiding ‘Frankeerrecht’? 
Terzijde zij vermeld, dat ik nog een (mij) onbekende kantoornaam van het originele stempel-
type heb gevonden, t.w. ‘Marowijne’. Ik heb twee slecht leesbare stukken met deze 
kantoornaam; beide met loketnummer (LK) 1 (Afb. 3).  
VRAGEN: a. Wie kent betere frankeerstempelafdrukken met de kantoornaam Marowijne?  
                   b. Waar (in welke plaats) is dit stempel gebruikt? 
 
Geciteerde bron 
(1) Bert van Marrewijk, 2002. Loketfrankeerstempels van Suriname (met een toetje van HJT 
= Henk Teunis). ZWP 133: 7-14. 
 

 Afb. 1 
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                               Afb. 2. Stempeldatum  09.XII.09; onderschrift stempel ‘Frankeerrecht’ 
 
 

 
                                     Afb.3. Stempel Marowijne met loketnummer LK 1 
 
 
Van Teus Kamper ontvingen wij onderstaande afbeelding (Afb. 4). De kaart draagt de 
geschreven datering 1-2-2003 en geeft o.a. nuttige informatie over het posttarief en de 
wisselkoers in die periode. 
 

 
         Afb. 4. Begin 2003 was de koers € 1 = 3000,00 Sf. Porto op deze kaart Sf. 1000 (= €0,33). 
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SURINAME: ‘PORT PAYE’-STEMPELS VAN PARAMARIBO  
Bert van Marrewijk 
 
Uit een stapel ‘recente post’, ongeveer de periode 2007-2010, viste ik een aantal ‘Port 
Betaald’-stempels van het kantoor ‘PBM’. Ik veronderstel, dat het hier het internationaal 
uitwisselingskantoor Paramaribo (aan de Nieuwe Haven?) betreft. De stempels hebben als 
gemeenschappelijk kenmerk de combinatie ‘Surpost/Port Paye/PBM’ (let op de schrijfwijze 
van Payé). De verschillen zitten in de grootte van de karakters (letters), de kleur van het 
stempel (zwart; rood; groen) en de ‘toevoegingen’ (in het overzicht nader te benoemen). De 
door mij gesignaleerde uitvoeringen zijn als volgt in te delen: 
 
1. Kleine letter; Port Paye 20 mm. 
Rood; zonder toevoegingen (Afb. 1). 
 
2. Middelgrote letter; Port Paye 23-24 mm.  
2a. Rood; PP 23 mm; links toevoeging 009/ en 19 (Afb. 2a).  
2b. Zwart; PP 24 mm; links toevoeging 009/ (Afb. 2b). 
 
3. Grote letter; Port Paye 25½ mm. 
3a. Zwart; links toevoeging 009/ en PRIOR (Afb. 3a). 
3b. Als vorige; extra toevoeging 19 (Afb. 3b). 
 
4. Zeer grote letter; Port Paye 39 mm. 
 Groen; geen toevoegingen (Afb. 4). 
 
VRAGEN: a. Wie kent de betekenis van de toevoegingen 009/, 19 en Prior?  
b. Zijn er nog andere varianten van dit ‘Port Payé’-stempel bekend?  
c. Ik ben niet zeker over de betekenis van de aanduiding PBM. Naast de door mij 
veronderstelde betekenis (ParamariBo (international) Mail exchange office) zouden de 
stempels ook afkomstig kunnen zijn van het hoofdpostkantoor aan het Kerkplein, waarbij de 
‘M’ dan de betekenis Main Office zou kunnen hebben. Wie kent de juiste betekenis? 
 

Afb. 1. 
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← Afb. 2a en 2b. 
 
 
 
 
↓ Afb. 3a en 3b. 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4 
 
 

Van Dieten.  Peter Storm van Leeuwen schreef in Filatelie 2011-1 een schitterend artikel over 
de Surinaamse ‘kroontjesporten’ van 1911 (blz. 106-108). In de komende veilingen van Van 
Dieten wordt de collectie Thaels aangeboden, waarin zich vele bijzonderheden van deze 
emissie bevinden. Van Dieten is inmiddels een samenwerkingsverband aangegaan met Van 
Lokven. De eerstvolgende veilingdata zijn 8 en 9 april in Roermond. Van Dieten zal later in 
het jaar een nieuwe locatie betrekken in de Randstad. Redactie. 
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SURINAME: OOK IN 2010 OUDE PORTZEGELS GEBRUIKT ALS 
FRANKEERZEGEL! 
Bert van Marrewijk 
 
In ZWP 149 (1) en 150 (2) hebben verschillende ZWP-leden voorbeelden laten zien van 
frankering van brieven met portzegels uit de periode voor de Surinaamse onafhankelijkheid. 
Ik was echter zeer verrast toen uit een partijtje brieven nog een relatief recent voorbeeld van 
dit gebruik van oude portzegels te voorschijn kwam. De in Afb. 1 getoonde briefomslag met 
dagtekening 17.III.10  is gefrankeerd met 5 portzegels van 75 cent  (f. 3,75).  Aangezien het 
(kaart)tarief medio 2010 SUR $ 1,85 bedroeg (cf. Afb. 2), zou het om een brief van de 1e 
gewichtsklasse kunnen gaan, waarbij de omrekeningskoers 2 op 1 is toegepast. Of betreft het 
een brief in de 2e gewichtsklasse zonder omrekening? 
 
Geraadpleegde bronnen 
(1) Bert van Marrewijk, 2007. Gebruik oude postwaarden in Suriname. ZWP 149: 65-68. 
(2) Fred Bruijning, Teus Kamper, Bert van Marrewijk en Henk Teunis. Gebruik van oude 
postwaarden als frankeerzegel in Suriname. ZWP 150: 51-53. 
 
 

  Afb. 1 en 2.  
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VOORZETJE 17 
Han Dijkstra 
 
1 Merkwaardig stempel 
 
De heer Frank uit Lunteren legde mij het hier afgebeelde stuk voor (Afb. 1). 
 

 
Afb. 1 
 
Het betreft een kleine omslag, gestempeld Hollandia-7 2.XII.61-8. Gezien deze stempel-
datum was de inhoud hoogstwaarschijnlijk een wenskaart. De frankering is juist: het tarief 
voor per luchtpost naar Nederland verzonden drukwerk was 37 cent: 7 cent porto, vermeer-
derd met 30 cent luchtrecht per 10g. 
Het merkwaardige is, dat de kroonduifzegel van 12 cent niet is vernietigd met het stempel van 
Hollandia, maar met een langwerpig paars stempel dat lijkt op grashark met breed uitstaande 
tanden. Er zijn twee verklaringen te bedenken: 1. Het is een achteraf in Nederland aan-
gebracht vernietigingsstempel, vergelijkbaar met het welbekende ‘Posterijen’-stempel; het 
zou dan op het hoofdpostkantoor van Den Haag moeten zijn gebruikt. 2. Het stempel is een 
(gedeeltelijke) afdruk van iets dat er in het geheel niet op hoort te zitten, dus een toevals-
product. 
Vraag: wie heeft een dergelijk stempel eerder gezien en wie kent de achtergronden ervan? 
 
2 Twee brieven van en naar Fiji 
 
De op de volgende bladzijde afgebeelde twee grote omslagen van Air New Zealand roepen 
enkele vragen op. 
 
Het eerste stuk is op 25 november 1976 aangetekend vanuit Hamilton, Nieuw-Zeeland naar 
Suva, de hoofdstad van de Fiji-eilanden, verzonden. De frankering is aangebracht d.m.v. 
vrijwel onleesbare frankeerstempels, waardoor de totale frankering niet te achterhalen is. 
Opvallend is het stempel met de omkaderde tekst ‘Irregularly posted’ (Afb. 2). Het stuk is wel 
op de juiste plaats aangekomen; op de achterzijde bevindt zich een aankomststempel Suva 
Registered 29.NO-76.  
Vraag: wat is nu precies op onregelmatige wijze verlopen? 
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Afb. 2. Voor de begeleidende tekst zie vorige bladzijde. 
 
Het tweede stuk is binnen Suva bezorgd. Het stempel heeft de intrigerende tekst ‘Postage paid 
in cash / 25 NO 76 / Suva – Fiji’ (Afb. 3). 
 
Vraag: het porto blijkt contant te zijn voldaan. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? 
Betreft het hier een variant op ‘betaling bij abonnement’ of werd aan het loket de porto voor 
een partij te verzenden poststukken in één keer voldaan om het tijdrovende plakken van 
postzegels te vermijden? 
 
 

 
Afb. 3 
 
Het zou mij niet verbazen wanneer de hier getoonde stempels ook op Australische of Nieuw-
Zeelandse poststukken voorkomen. 
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3  Twee foto’s 
 
Nico de Weijer en Han Dijkstra stuurden foto’s waarover zij graag meer willen weten. De 
bovenste foto behoort tot een aantal foto’s die Nico ongeveer 15 jaar geleden op een 
rommelmarkt in Rotterdam kocht. De foto’s zijn op barietpapier gedrukt en tonen 
vermoedelijk afbeeldingen van Curaçao. 
Han vond de onderste foto ooit in een doosje poststukken. Het is een tegenwoordig bijna 
onvoorstelbaar koloniaal tafereel met een man, vrouw en een bediende of slaaf. Is de foto uit 
Suriname afkomstig? Of uit Belgisch Congo? Wie herkent het wapen op de pet van de man? 
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