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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 159 
 
Met de herfst voor de deur maakte de redactie zich op om de laatste hand te leggen aan ZWP 
159. Dit is telkens weer een tijdrovende klus. Hopelijk bent u tevreden over het resultaat.  
Wellicht heeft u in Filatelie 2011 07/08 (het juli-augustusnummer) in de rubriek ‘Wij lazen 
voor u’ de bespreking van ZWP 158 gelezen. Het is de schrijver van deze rubriek, de heer 
Dehé, niet ontgaan dat de redactie zich kan verheugen in een groot aantal medewerkers. Alle 
lof dus aan de auteurs en zeer bemoedigend voor de redactie. Ons blad wordt gelezen en 
gewaardeerd. 
 
De medewerkers aan dit nummer zijn Van Aalzum, Dijkstra, Heijboer, Heijs, Kamper, Van 
Marrewijk, Matzinger, Severijn en Vink.  
 
De eerste proefneming met elektronische verzending van het blad is goed verlopen. We 
hebben van enkele leden nuttige adviezen ontvangen, die we de komende tijd goed zullen 
bestuderen. Een groot voordeel van deze wijze van verzending is de enorme besparing op 
druk- en portokosten.  
Verzoek van de redactie: gelieve artikelen aan te leveren in niet-opgemaakte vorm en 
afbeeldingen als bijlagen mee te zenden. Standaard dpi (of ppi) is 200 bij de meeste scanners 
(bijvoorbeeld bij de scanners van HP), maar wij kiezen voor 300 dpi, die geven een beter  
resultaat. Graag even overleg met de redactie indien u hiervan afwijkt.  
 
BIJEENKOMSTEN  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 (Ariëns-
weg) en daarna meteen weer rechtsaf (Padberg-
laan). Bij elkaar is het niet meer dan 200-300 m 
lopen (2 minuten). De Brink ligt zeer dicht bij 
de molen. 
Automobilisten die vanaf de A12 komen 
(Utrecht-Arnhem) moeten de afslag Wage-
ningen/Ede nemen. Daar vrijwel iedereen 
tegenwoordig over een geavanceerd navigatie-
systeem 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 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 of kaas 
12.30  veiling 
13.30 gelegenheid tot informele voortzetting en/of werkoverleg van deelgroepen 
15.00 einde bijeenkomst 
 
In overleg met de beheerder van de Brink hebben wij onderstaande data voor 2012 al 
vastgelegd: 
18 februari – 21 april – 16 juni – 16 september – 17 november (clubtentoonstelling) 
 

LEDENMUTATIES 
 
Overleden 
 
J. Hintzen (zie In Memoriam) 
B. Veltman (zie In Memoriam) 
 
Opzeggingen 
 
L. Gaarenstroom 
H.E. Aitink 
 
Nieuwe leden 
 
W. Batteljee, Leiden 
G.L. van Welie, Harderwijk 
 
Belangrijke evenementen en PR 
 
Eindejaarsbeurs 2011 
28 en 29 december 2011 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
24e Filateliebeurs  
27-29 januari 2012 
Achmea Health Center (voorheen Pandahallen) 
Nieuw Loosdrecht 
www.filateliebeurs.nl 
 
Nieuw!! Internationale Postzegelbeurs ‘Filatelie aan de Rijn’  
9 en 10 maart 2012 
De Rijnhal, Olympia 1, 6832 EL Arnhem 
Voor informatie zie de site van de Eindejaarsbeurs: www.eindejaarsbeurs.nl 
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BESTUUR 
 
 
Overlijden 
 
Helaas ontvielen ons twee leden. Bouke Veltman overleed op 5 augustus op 94-jarige leeftijd, 
Jan Hintzen op 7 augustus op 75-jarige leeftijd. 
 
 

In Memoriam Bouke Veltman 
 
Wij kennen elkaar sinds begin jaren ‘80. Hoe het contact is ontstaan, herinner ik 
mij niet meer, maar met ruime tussenpozen ben ik vele malen bij Bouke Veltman 
in Amersfoort thuis geweest. Hij was altijd in alles bereidwillig en wij hebben 
veel gegevens uitgewisseld. Hij was al voor de oorlog in Nederlands-Indië en 
werd door de Jap geïnterneerd en te werk gesteld aan een spoorlijn. Na de oorlog 
heeft hij gewoond op één van de eilanden Banka of Billiton. Daar ontmoette hij 
zijn vrouw en deed er zijn liefde voor de Nederlands-Indische filatelie op. Later in 
Amersfoort ontdekte hij een postaal archief van een verzekeringsbedrijf dat 
verzekeringen voor militairen uit Indië afsloot. Hij redde dat van de ondergang 
(vuilstort) door het mee naar huis te nemen. Ik stuurde hem vaak informatie op en 
kreeg het op mijn beurt meer dan eens van hem. Soms per envelop, met daarin A4 
kleurenscans van zijn bezit. Hij kwam, voor zover ik weet, haast nooit buiten de 
deur. Ik heb hem eenmaal met een schoonzoon in de veilingzaal van Van Dieten 
gezien. Dit voorjaar 2011 stuurde ik hem kantoornamenlijsten van grootrond- en 
kortebalk-met-uur-stempels op met de vraag om daarop het in zijn collectie 
aanwezige aantal te noteren, met eventueel scherpere vroegste of laatste data van 
gebruik. Het heeft niet zo mogen zijn. Hij belde mij nog wel plichtsgetrouw op 
om te vertellen dat hem dat niet ging lukken omdat zijn gezondheid te wensen 
overliet. Ik dacht direct: “Och wat jammer, het tijdverdrijf om met zijn postzegel- 
bezit bezig te zijn, valt nu voor hem weg”. Dat was naast zijn familie toch echt 
zijn lust en zijn leven. De zondag voor zijn overlijden heb ik hem via zijn dochter 
nog aan de telefoon mogen krijgen om hem te bedanken voor een laatste geschenk 
dat hij voor mij had. Bouke, wij mogen jou ons herinneren als een heel vriendelijk 
en hulpvaardig mens. Er kunnen zich hiervan niet genoeg in ons midden 
bevinden. Jij vindt nu rust bij jouw eveneens beminnelijke Indische echtgenote. Ik 
denk met warme gevoelens aan je.  
 
Maarten Severijn 
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In Memoriam Jan Hintzen 
 

Op 7 augustus overleed na een periode van langdurige ziekte ons lid Jan Hintzen. 
Bij het merendeel van de leden van onze studiegroep is Jan vooral bekend als een 
der steunpilaren van de vereniging voor luchtvaartfilatelie ‘De Vliegende 
Hollander’, die dit jaar haar 75-jarig jubileum viert.  
Jan heeft vele interessante publicaties op zijn naam staan over de postale aspecten 
van de luchtvaartgeschiedenis, waarover hij boeiend kon schrijven en vertellen. 
Een gebundelde selectie van zijn artikelen, welke zijn verschenen in de ‘Aero-
philatelist’, was afgelopen weekeinde op Postex 2011 verkrijgbaar bij de propa-
gandastand van ‘De Vliegende Hollander’, en inderdaad, de verscheidenheid aan 
onderwerpen in deze publicatie met de titel ‘Luchtpost, een boeiende geschie-
denis’ is opvallend groot. Het is jammer dat hij de viering van het jubileum niet 
meer kon meemaken, maar zijn levenswerk was in allerlei vormen duidelijk aan-
wezig. Zijn enorme verdiensten voor de aerofilatelie zullen niet licht worden 
vergeten. 
Naast zijn interesse in de luchtvaartgeschiedenis bezat Jan grote verzamelingen op 
het gebied van Zeeland en vooral van zijn woonplaats Vlissingen. Ook was hij een 
groot expert op het gebied van de militaire luchtpostbladen van Nederlands-Indië.  
Al voor zijn overlijden zocht Jan een goede bestemming voor zijn collecties en de 
opbrengsten daarvan. Daartoe riep hij de Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds in 
het leven, met als doel de financiële ondersteuning van publicaties over onder-
werpen over postgeschiedenis, luchtpost en Vlissingen. 
Hij ruste in vrede. 
 

Redactie 

 
Wij wensen de nabestaanden van de twee overledenen veel sterkte met het verlies van hun 
dierbaren. 
 
Secretariaat 
 
Secretaris Han Dijkstra heeft te kennen gegeven dat hij na afloop van zijn bestuurstermijn in 
2013 zijn functie niet wil continueren. Een opvolger wordt gezocht. 
De reden van zijn beslissing is dat zijn werk als leraar Engels in het middelbaar onderwijs 
hem steeds meer tijd kost. Binnen ZWP wil Han zich concentreren op het redactiewerk ten 
behoeve van het mededelingenblad en het schrijven van artikelen. Ook blijft hij in beeld voor 
PR-activiteiten als standbemanning tijdens filatelistische evenementen. 
 
eBay: waarschuwing 
 
Jan Heijboer laat de volgende waarschuwing uitgaan. 
Aanbieder  ‘vaneekelen5733’ op eBay blijft ondeugdelijk materiaal aanbieden, ondanks 
waarschuwingen van o.a. ondergetekende. Zijn verweer is, dat dit materiaal ook op veilingen 
te koop wordt aangeboden.  
Al zeker een jaar biedt hij ‘Dutch Indies station precancels’ aan. Precancels van Nederlands-
Indië bestaan uiteraard niet. De stationstempels van Nederlands-Indië zijn qua aantal vrij 
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beperkt en verder goed beschreven. De stempels die hij aanbiedt, zijn duidelijk vals. Eerder 
bood hij proeven aan van de ABC-serie van Nederlands-Indië, die dat niet waren. Dit alles 
roept vragen op over de aard van de andere objecten die de heer Van Eekelen uit Roosendaal 
op eBay aanbiedt, zoals Japanse bezetting. Vooralsnog is het mijn dringende advies om niets 
van deze aanbieder te kopen.  
 
Erratum 
 
Het artikel in ZWP 158, getiteld ‘Luchtpostformulieren naar Indië 1949’, is niet van de hand 
van Jelis Klip, maar van Henk Teunis. Onze excuses aan beide heren! 
 
Clubtentoonstelling 
 
Op 19 november a.s zal de jaarlijkse clubtentoonstelling plaatsvinden. Negen inzenders 
hebben gereageerd op onze oproep om deel te nemen, hetgeen geresulteerd heeft in een aantal 
mooie inzendingen over soms onverwachte onderwerpen.  
Informatie over deze tentoonstelling (jawel, vanzelfsprekend met de gezamenlijke lunch) 
ontvangt u tegelijk met dit nummer van ZWP. 
 
 
 
Deelnemer   Titel van de inzending 
     
Jan Arts   Propagandastempels Ned.-Indië 1914-1942         
Paul Bulterman  (1) Post van en naar militairen uit de periode van de Bali-,  
    Lombok-, Borneo-, Flores- en Celebes-expedities vanaf 1848 en 
    de Atjeh-oorlogen tot aan de Japanse bezetting 
    (2) Port: de emissies 1913 Haarlemse druk en 1941 druk Kolff te 
    Batavia, gebruikt t/m 1958 
Han Dijkstra   Post verzonden naar Nederlands Nieuw-Guinea 
Rob van Grunningen  De ‘Indonesia’-opdrukken van 1948-1949 
Jan Heijboer   Eskimo’s en Indianen 
Jelis Klip   Plaatfouten Nederlands Nieuw-Guinea 
Bert van Marrewijk  (1) Onze Onderzeese Gebiedsdelen 
    (2) Vijf jaar zelfinktende tuimelstempels 
Wim Tukker   Antwoordcoupons Australië 
Nico de Weijer  Girostortingsbiljetten van Nederlands Nieuw-Guinea 
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FOLDERS KNILM 
W. van Aalzum 
 
De KNILM heeft in de periode 1930-1941 twaalf folders uitgegeven met dienstregelingen. 
Deze staan op een lijst op internet: psloan@airtimes.com. Er ontbreken daar twee nummers. 
Nu is onlangs No. 4 van 16/12/1936 opgedoken, welke zich nu in mijn verzameling bevindt, 
zodat alleen No. 5 nog ontbreekt. Deze moet van voorjaar 1937 zijn. 
Voor mijn publicatie ‘KNILM Time Tables 1928-1942’ heb ik een inlegvel blz. 44a gemaakt. 
Degenen die mijn publicatie in hun bezit hebben, kunnen dit inlegvel per e-mail bij mij 
aanvragen: wvaalzum@ziggo.nl 
      * 
De afgebeelde internetpagina geeft een goed beeld van wat er op de site is te vinden. 
 

 
May 1, 1936  

 
May 1, 1941 

 

 

 
 

Home Collector's Guide Index Netherlands KNILM 

 

KNILM 
Royal Netherlands Indies Airways  

 
   
Timetable Publication Dates  
 Class 1A -  

System Timetables 
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

10-15-30 
05-02-32 
11-01-32 
11-01-33 
11-05-35   #1 
05-01-36   #2 
11-02-36   #3 
           #4 
           #5 
11-01-37   #6 
11-18-40   #7 
05-01-41   #8 

NI 471 

 
Route map, May 1, 1941 
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Contributors to this page 

 Wim van Aalzum 
 Björn Larsson 
 Federico Schurmann 

 

  

 If you know of additional publication dates for KNILM timetables, please email  

 

Updated August 31, 2006  
 

 
LUCHTPOST VAN NEDERLANDS-INDIË: ZWITSERSE LUCHTRECHTEN 
W. van Aalzum 
 
In maart 2008 is in ZWP 150/020 
een overzicht verschenen van de 
Zwitserse luchtrechttarieven naar 
vooroorlogs Nederlands-Indië. 
Daarbij zijn enkele specifieke 
kanten van de Zwitserse luchtpost 
gemeld, waaronder het tot 31 
augustus 1929 geldende binnen-
landse luchtrecht van 20Rp/20g. 
In het daarop volgende nummer is 
een tiental poststukken afgebeeld 
uit de periode september 1930 tot 
augustus 1940, maar een brief met 
het binnenlandse luchtrecht ont-
brak nog. 
Een dergelijke brief kan nu worden 
getoond: een aangetekende brief van Zürich Flugplatz 11.IX.28, verzonden met de eerste 
proefvlucht van de KLM in 1928 naar Batavia AS (achterzijde) 26.9.28.7-8V en gefrankeerd 
met S.Fr. 3,65, bestaande uit porto 30Rp, aantekenrecht 40Rp en luchtrecht S.Fr. 2,75 plus 20 
Rp voor het binnenlandse traject Zürich – Basel. 
Een niet alledaags stuk! 
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LUCHTPOST VAN NEDERLANDS-INDIË: BRIEVEN VERTELLEN: 
INDIË-LIJN PERIKELEN 
W. van Aalzum 
 
In augustus 1932 werd de Fokker F18 in gebruik genomen op de in oktober 1931 geopende 
wekelijkse KLM-dienst Amsterdam-Bandoeng v.v. Van dit type vliegtuig heeft de KLM er 
vijf gehad, waaronder bekende namen als  ‘Pelikaan’ en ‘Snip’. De andere drie waren ‘Oehoe’ 
(het onderwerp van dit artikel), ‘Kwartel’ en  ‘Rijstvogel’. 
De PH-AIO ‘Oehoe’ vertrok op 18 augustus voor de eerste F18 Indië-vlucht en zou tot mei 
1935, toen de ‘Pelikaan’ de laatste F18 vlucht maakte en de Douglas DC-2 de dienst - die 
inmiddels tweemaal per week werd uitgevoerd - ging overnemen, in totaal zo’n 24 retour-
vluchten maken. ‘Snip’ en ‘Oehoe’ (omgedoopt in ‘Oriol’) gingen in 1934/5 over naar het 
West-Indische bedrijf van de KLM. 
De Indië-lijn werd internationaal gerespecteerd vanwege de regelmaat in de dienstuitvoering, 
maar dat neemt niet weg dat er zich af en toe, door technische storingen bij de vliegtuigen, 
problemen in de dienst voordeden. De ‘Oehoe’ zelf overkwam dit niet, maar ondervond wel 
de gevolgen, bv. in april 1935, toen de ‘Pelikaan’ (229e vlucht) pech kreeg te Calcutta en het 
vertrek van de retourvlucht (230e vlucht) van de ‘Oehoe’ werd vervroegd om de lading van de 
‘Pelikaan’ over te nemen. 
Bijzonder was de gebeurtenis in november 1934, toen de (F12) ‘Havik’ op de terugvlucht 
(208e vlucht) pech kreeg te Djask en de ‘Oehoe’ vervroegd, op 27 november, uit Amsterdam 
vertrok (212e vlucht) om een nieuwe motor naar de ‘Havik’ te brengen en met de post 
terugvloog naar Caïro, waar de Douglas DC-2 ‘Uiver’ de post, die normaal op 29 november 
met de ‘Oehoe’ zou zijn verzonden, overgaf, zodat de ‘Oehoe’ zijn weg naar Indië  kon 
vervolgen. De ‘Uiver’ nam de post van de ‘Havik’ mee naar Schiphol. Deze retourpost van de 
‘Havik’ is wel heel bijzonder, omdat deze niet alleen is vervoerd met drie vliegtuigen: 
‘Havik’-‘Oehoe’-‘Uiver’, maar ook met drie vliegtuigtypen: F12-F18-DC-2. 
De retourvlucht van de ‘Oehoe’ van 4 oktober 1933 (147e vlucht) was een normale vlucht: 
overtocht 9 dagen en met een gemiddelde hoeveelheid post, i.c. 366 kg. 
De afgebeelde brieven - bien etonnées de se (re)trouver ensemble - zijn alle drie met deze 
vlucht vervoerd en geven ieder voor zich een ander facet van de Indische luchtpost weer. 
 
Bij Afb. 1 ontbreekt in de frankering het gewone port van 12½ cent. Op ontoereikend 
gefrankeerde brieven waarop geen aanduiding  was geplaatst van het te betalen port werd in 
Nederland soms de methode van berekening toegepast waarbij de enkelvoudige buitenland-
tarieven gelijkgesteld waren. In Nederland leverde dit de factor 12½ (Nederlands tarief) : 15 
(Indisch tarief) op. In dit geval hield dat in, dat de 
ontbrekende 12½ cent werd vermenigvuldigd met 
deze factor en, zoals in Nederland gebruikelijk, 
afgerond op hele centen, tot een te betalen 
nabeporting van 11 cent leidde. 
 
 
 
Afb. 1   Singaradja (1.10.33.) - Amsterdam (12.X.15 1933), port 11 
cent, ontbrekende 12½ cent, enkelvoudig, omgezet met factor 12½ : 
15 en afgerond op 11 (hele centen). 
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Het poststuk in Afb. 2, van Malang naar Oostenrijk, werd, na van Malang naar Soerabaja per 
trein te zijn vervoerd, met de vroege woensdagse dienst van de KNILM naar Batavia 
gevlogen. Deze speciale dienst was ingevoerd teneinde aansluiting te verkrijgen op de uit 
Tandjong Priok vertrekkende mailboot, vertrek Soerabaja 05.40 uur; aankomst Batavia rond 
10 uur. Ingaande woensdag 3 mei 1933 was het vertrek van Tjililitan van de KLM- 
retourvliegtuigen opgeschoven van 07.10 uur naar 10.30 uur, zodat de met deze vroege dienst 
van de KNILM meegegeven post nog dezelfde dag met de luchtdienst Batavia-Amsterdam 
kon worden doorgezonden.   
 

 
 
Afb. 2   Malang (3.10.33.15.) - Linz  DS Legiposta Budapest 933okt.11.E 8  AS Haupttelegraphenamt Linz 12.X.33.12. 
 
Afb. 3. Het poststuk van Batavia naar Duitsland werd in Leipzig uitgeladen en in Duitsland 
op het binnenlandse luchtnet aansluitend naar Dresden doorgezonden. De DLH onderhield de 
dagelijkse dienst Keulen-Leipzig-Dresden-Breslau, vertrek Leipzig 14.10 uur; aankomst 
Dresden 15.00 uur. Van de in het begin der jaren ’30 in Duitsland gebruikte stempels ‘Mit 
Luftpost befördert’ komt op deze brief zowel het stempel van Leipzig als dat van Dresden 
voor. 

 
Afb. 3   Batavia - Dresden Batavia-Centrum 4.10.33.-7. DS Leipzig C2 12.10.33.12-1N BS Mit Luftpost befördert PA 
Flughafen Halle/Leipzig AS Dresden-N Flughafen 12.10.33.15-16  BS Mit Luftpost befördert Luftpostamt Dresden.. 
 
De ‘Pelikaan’, die de versnelde Kerstvlucht van 1933 had uitgevoerd en op 22 december was 
aangekomen, vertrok op 27 december voor de terugvlucht. Door overstelpende drukte bij de 
postkantoren kreeg een aantal brieven niet het bijzondere stempel, maar daarnaast misten 
brieven de verzending en die werden verzonden met de ‘Oehoe’. Dit lijntoestel vertrok op 
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dezelfde dag (159e vlucht), maar kwam eerst zes dagen na de ‘Pelikaan’ in Amsterdam aan. 
Geen wonder dat ontoereikend gefrankeerde brieven (Afb. 4) zich hieronder bevonden. Het te 
betalen port is berekend op basis van het gewone Nederlandse port van 6 cent dat werd 
verdubbeld. 
 

 
 
Afb. 4. Bandoeng (26.12.33.20.) - Leiden/Breda ‘Per Pelikaan’  T   AS Leiden -6.1.10.1934  port 12 cent (verdubbeling 
gewone  Nederlandse port ad 6 cent) S Breda -8. 1.34.10.   
 
Opmerking. Voor gedetailleerde gegevens inzake ontoereikend gefrankeerde brieven wordt 
verwezen naar ZWP 138, 141 en 143. De vluchtnummers zijn uit de ‘Luchtvaart en Luchtpost 
encyclopedie’. 
 
KLEURAFWIJKING KARBOUWZEGEL 7 ½ CENT 
Erik Matzinger 
 
Kort geleden kreeg ik een karbouwzegel zonder watermerk van 7½ cent (NVPH193) in mijn 
bezit. Op zichzelf niet zo bijzonder, maar deze zegel heeft als kleur blauw en niet de normale 
kleur paars. Bij deze zegel zat een brief van Joh. Enschedé en Zonen gedateerd 1 April 1946 
(zou dit een 1 april grap kunnen zijn?). Volgens deze brief heeft men de zegel onderzocht en 
was de conclusie als volgt: 
 

“Met onverdachte zegels, ons daartoe door den Controleur P.T.T. te Haarlem ter 
beschikking gesteld, hebben wij op ons laboratorium een aantal proeven met verschillende 
chemicaliën genomen, om te weten te komen, met welke soort vloeistof of damp een 
kleuromslag van paars naar lichtblauw te weeg is te brengen. In die richting hebben wij geen 
aanwijzing kunnen vinden. 
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Bovendien is een behandeling met een vloeistof niet waarschijnlijk te achten, daar bij 
deze frankeerzegels de druk is gezet op een, vooraf op het papier aangebracht, dun laagje 
preparaat, dat vrij gemakkelijk oplosbaar is in water en verschillende andere vloeistoffen. 
Voor het bereiken van een kleuromslag is de duur van het contact van dien aard, dat de druk 
er niet licht onbeschadigd af komt, maar plaatselijk los laat en gaat verzwemmen. 

De druk van het zegel in kwestie is nog geheel onbeschadigd. 
Bij langdurige belichting electrische lampen treedt nauwelijks een verandering in de 

paarse kleur (waarin het zegel in oplaag is gedrukt) op. 
Voor zoover wij het kunnen nagaan, zijn er van deze waarde van 7½ cent geen 

proefdrukken gemaakt in een blauwe kleur. Voor de kleurproeven der geheele serie type 
"Karbouw", hebben indertijd gediend de waarden 2 en 5 cent (ongeperforeerd). 

De 5 cent is in oplaag gedrukt in een helder blauw, dat bij langdurige belichting wel 
zou kunnen verschieten tot een mat licht blauw, als Uw zegel van 7½ cent laat zien. 

Afgezien van de kleur, stemt het zegel overigens geheel overeen met een onverdacht 
exemplaar. Ook het perforaat klopt. 

In oplaag is dit type van zegel aanvankelijk gedrukt op papier zonder watermerk; later 
is overgegaan op papier met cirkeltjes-watermerk. 

Wij zijn dus niet in staat met zekerheid te zeggen hoe dit zegel aan zijn lichtblauwe 
kleur is gekomen. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat door inwerking van een of ander, 
ons onbekend, gas of damp deze verandering in kleur op korten of langeren termijn te weeg is 
gebracht.” 
 
De vraag nu aan onze gewaardeerde medeleden: wie kan dit raadsel helpen oplossen? 
Erik Th. Matzinger (erikships@gmail.com) 
 

 
 
De originele brief van Joh. Enschedé & Zonen, Grafische Inrichting, Haarlem, gericht aan de 
heer A. van Rijswijk te ’s-Gravenhage. 
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EEN BLAUW NOODSTEMPEL VAN DJEMBER 
Bert van Marrewijk 
 
Uit een van de tientjesbakken op de eindejaarsbeurs in Barneveld viste ik een ‘intrigerend 
envelopje met inhoud’ uit Nederlands-Indië naar Nederland. Het is afkomstig van een -
volgens eigen zeggen- ‘erin geluisde’ planter, een Wageningse ingenieur, die na de 1e poli-
tionele actie vanuit Oost-Sumatra naar Java is gelokt om de rubberonderneming ‘Zeelandia’ 
in Tanggoel bij Djember weer op poten te zetten (Afb.). De inhoud bestaat uit twee uitvoerige 
beschrijvingen van de situatie in Oost Java in najaar 1947. Veel frustratie over de aanhou-
dende plunderingen en brandstichtingen door de ‘rebellen’ en af en toe een lichtpuntje tijdens 
een bezoek aan het ‘veilige’ Soerabaja. De laatste van de twee brieven is door de ontvanger 
later bij de oorspronkelijke inhoud gevoegd, want de tweede brief gaat in op een reactie op de 
eerder geschreven brief (van 17.10.47). 
  
Behalve om de inhoud kocht ik de brief vooral om de portbemerking ‘T 10ct’, die op 18/10 op 
de brief is geplaatst en het deviezencontrolestempel van Soerabaja (Afb.). 
 
Het interessantste deel ontdekte ik pas na thuiskomst. Daar poogde ik de afstempeling op de 
postzegels te determineren. Na enig gepuzzel ontcijferde ik het stempel als een tweeregelig 
blokstempel ‘DJEMBER/P.T.T.’ in kastje. Een beschrijving (maar geen afbeelding) vond ik 
in Bultermans stempelbijbel (1) onder het hoofd ‘Nederlands Gezag 1945-1950. 
Noodstempels’. Een beschrijving van het stempel is daarin te vinden op bladzijde 348 onder 
nr. 18: “DJEMBER + PTT /  42 x 17 mm rechthoek, kleur violet (RR) “. De afmetingen van 
mijn kastje komen nagenoeg overeen met de door Bulterman opgegeven maten, al is het 
kastje meer een ‘kromhoek’ dan een rechthoek. Echter vermeldt Bulterman als kleur ‘violet’, 
terwijl mijn afdruk onmiskenbaar blauw is (en duidelijk onderscheidbaar is van het violette 
deviezenstempel van Soerabaja). Zijn er nu echt twee verschillende stempelkleuren gebruikt? 
Of moeten we -aangezien Bulterman geen afbeelding opneemt- aannemen, dat hij het stempel 
zelf nooit gezien heeft en op gezag van een informant de onjuiste kleurvermelding  ‘violet’ 
heeft opgenomen?  
 
  
VRAAG (vooral aan Paul Bulterman): Wie kan ons een overtuigend voorbeeld laten zien van 
het ‘violette’ noodstempel ‘DJEMBER/P.T.T. ‘? 
 
 
Geciteerde bron 

(1) P.R. Bulterman, 1981. Poststempels Nederlands-Indië 1864-1950. 
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Voor- en achterzijde van de brief uit Djember met het blauwe noodstempel. 
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DE ‘S-STEMPELS’ VAN TJILATJAP 
Bert van Marrewijk 
 
Regelmatig flakkert binnen ZWP de discussie op over de betekenis van de langebalkstempels 
van Tjilatjap met in de onderring de aanduiding S1 t/m S6. De strijdvraag is dan steeds of 
deze iets te maken hebben met de strafinrichting (gevangenis) op Noesa Kambangan, het 
eiland voor de kust bij Tjilatjap. Enige jaren geleden kwam ik in een discussie met o.a. Peter 
Storm van Leeuwen en Piet van Putten tot de conclusie dat er hoogstwaarschijnlijk wel een 
relatie van deze stempels met de gevangenis moet hebben bestaan, al kan ik me de 
argumentatie niet meer herinneren.  
Na veel zoeken heb ik dan eindelijk toch een stuk gevonden, waarop een ogenschijnlijk 
verband tussen stempel en gevangenis is te vinden. Het betreft een briefkaart van een 
ingezetene van de voormalige gevangenis op Noesa Kambangan , die tijdens de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog door de Nederlandse militaire autoriteiten was omgevormd tot een 
interneringskamp voor Indonesische krijgsgevangenen (Afb.). Opmerkelijk is, dat de afzender 
in foutloos Nederlands een verzoek richt aan de ‘Leestrommel en Periodiekencentrale’ in 
Batavia om een gratis prospectus en tevens informeert naar de mogelijkheid om abon-
nementen te nemen op Amerikaanse periodieken (Afb.). Het gaat hier dus niet om een 
eenvoudige soldaat, maar om een geschoolde officier van de TNI of mogelijk ook een 
burgergeïnterneerde.   
Een nurks zal opmerken, dat ook deze kaart niet bewijst dat het stempel Tjilatjap /S5 alleen in 
of ten gerieve van het interneringskamp werd gebruikt. Het zou ook gewoon een stempel van 
het hoofdkantoor Tjilatjap kunnen zijn. Maar de bal ligt nu aan de andere kant. Bewijs maar 
eens dat ik ongelijk heb!   
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Voor- en achterzijde van de briefkaart met het stempel Tjilatjap S 5 
 
NIEUWE PUBLICATIE 
 
Vanaf heden is op verzoek de volgende 
publicatie verkrijgbaar bij huisdrukker 
Henk Teunis. 
Kosten € 8, - excl. verzendkosten. 
 
 
 
 
Officieele Reisgids der Spoor- en Tram-
wegen en Aansluitende Auto-mobiel-
diensten op Java en Madoera. Uitgave 
van 1 Mei 1926. 
 
 
 
 
 
Deze lijvige publicatie is gedrukt in twee 
delen. Deel I bevat de tabellen 1 t/m 47A, 
deel 2 de tabellen 48 t/m 118A.  
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De voorzijde van het eerste deel 
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IN DE ‘OOST’ EN IN DE ‘WEST’ GEBRUIKTE APO- & FPO-
NUMMERS (1942 – 1947)  
Jan Heijboer 
 
Bij het surfen op het internet vond ik verschillende meer of minder officiële sites met 
gegevens over Amerikaanse leger- en marinepostkantoren (Army Post Office = APO / Fleet 
Post Office = FPO) op het grondgebied van Nederlands-Indië en dat van Nederlands West-
Indië (Curaçao, Aruba en Suriname). In dit artikel geef ik de neerslag van mijn speurtocht. 
 
Tijdens deze speurtocht kreeg ik nog kritisch commentaar en extra informatie van zowel Wim 
Vink als Han Dijkstra, waarvoor dank. Deze heb ik deels in dit artikel verwerkt.  
 
De APO’s verzorgden de post van en naar militairen van de Amerikaanse land- en 
luchtmacht. De FPO’s verzorgden de post van en naar personeel van de marine, de kustwacht, 
de marineluchtvaart, het ‘Marine Corps’ (korps mariniers) en de al of niet bewapende koop-
vaardijschepen.  
Deze postvoorziening was een integraal onderdeel van de U.S. Post Office Department 
(verder: POD). De APO’s en FPO’s werden ingesteld en opgeheven door de POD en dienden 
zich te houden aan de geldende postale voorschriften. De APO’s en FPO’s werden bemand 
door militairen en bekostigd uit de begrotingen van de betreffende ministeries.  
De militaire en civiele censuurdiensten stonden echter los van de POD en dus ook van de 
APO’s en FPO’s. Post van officieren stond niet onder militaire censuur, maar werd in de 
Verenigde Staten soms door de civiele censuur geopend. Het komt voor dat post van niet-
officieren drie keer werd gecensureerd: eerst door de plaatselijke censor, dan nog door de 
censor op de basis en tenslotte nog eens door de civiele censuurdienst. 
 
De belangrijkste sorteerkantoren waren in San Francisco en in New York gevestigd. De 
kantoren in San Francisco bedienden het gebied rond de Stille Oceaan en die in New York de 
rest van de wereld, inclusief het vasteland van Azië (Brits-Indië en het niet-bezette deel van 
China). Deze waren ook bemand met militair personeel, maar er werkte ook een klein aantal 
burgers. 
Overigens bestaan deze centrale sorteerkantoren nog steeds. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
draaiden deze kantoren op volle toeren. Zo vond ik de aantallen verwerkte poststukken van 
Fleet Post Office te San Francisco voor het laatste oorlogsjaar, dat waarschijnlijk minder druk 
was dan de voorgaande oorlogsjaren 1944, 1943 of 1942. Er werden in 1945 circa 8 miljoen 
V-mails1

 

 behandeld, naarmate het jaar vorderde namen de aantallen per maand af. Voor de 
koopvaardij werden circa 30 miljoen poststukken verwerkt. De marine, etc. was goed voor 
circa 1.046 miljoen poststukken. Gegevens over de FPO te New York, de APO’s in San 
Francisco en New York heb ik niet kunnen achterhalen.  

Op de centrale sorteerkantoren zijn na de aanval op Pearl Harbor (op 7 december 1941) 
kaartsystemen aangelegd met alle personen, die onder het betreffende sorteerkantoor 
ressorteerden. Eind 1945 had het Fleet Post Office in San Francisco een kaartsysteem met 
                                                      
1 V- mail was bij de Britse strijdkrachten bekend als een Airgraph. Op een formulier in de vorm van een vouw-
brief kon de militair zijn brief schrijven; deze werd op microfilm gezet en verstuurd naar het land van herkomst, 
daar afgedrukt en in speciale enveloppen verzonden. Deze waren bedoeld om het gewicht en volume van de 
militaire post te verkleinen. Soms werd het oorspronkelijke formulier verstuurd. Deze zijn te beschouwen als 
voorlopers van de latere luchtpostbladen (aerogrammes). 
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twee miljoen namen, met alle denkbare mutaties tot en met ‘Died in Action’. Daarnaast was er 
een kaartsysteem met 33.000 verschillende adressen van schepen en installaties rond de Stille 
Oceaan. 
Bij verandering van zijn postadres kreeg de militair de beschikking over gratis te versturen 
adreswijzigingkaarten. Er waren verschillende versies voor leger- & luchtmacht en voor de 
marine, die in verschillende typen verschenen. Die voor leger- en luchtmacht hebben het 
drukmerk ‘W.D.A.G.O. Form No. 204’. 
 
Het zal duidelijk zijn dat enorme hoeveelheden uitgaande en inkomende post werden 
verwerkt. Daarnaast verzorgden de militaire postkantoren ook het geldverkeer door middel 
van postwissels (Money Order Business, afgekort MOB) en aangetekende brieven2

 

 en het 
vervoer van postpakketten. In het begin van de oorlog was er nog telegraafverkeer mogelijk, 
daarna waarschijnlijk niet meer. 

Vanaf maart 1942 hadden Amerikaanse militairen portvrijdom voor gewone brieven en 
(prent)briefkaarten. Zij dienden hiertoe rechtsboven op de enveloppe of kaart het woord 
‘FREE’ te schrijven. 
 

  
Militaire portvrijdom op brief afkomstig van APO 323, dat zich in Toem bevond in de periode 24.09.44 tot 09.02.45. 
 
Voor enkelvoudige luchtpostbrieven en kaarten moest 6 dollarcent betaald worden. V-mail 
van militairen was gratis. De post van burgers aan militairen (ook V-mail) diende wel 
gefrankeerd te worden: 3 dollarcent voor een gewone brief en 6 dollarcent voor een 
luchtpostbrief. Na 26 maart 1944 werd het tarief 8 dollarcent voor een luchtpostbrief. De 
voorgefrankeerde luchtpostenveloppen van 6 dollarcent werden veel gebruikt.  

                                                      
2 MOB-correspondentie en aangetekende brieven werden op de achterzijde gestempeld met het ronde MOB-
stempel. Postzegels op de voorzijde werden vernietigd met een ovaal ‘stom’-stempel. 
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Verschillende particuliere instellingen stelden voorgedrukte enveloppen en briefkaarten 
beschikbaar voor de correspondentie met het thuisfront. Soms alleen bedrukt met de naam van 
de organisatie en soms bedrukt met propaganda. Enveloppen met de tekst ‘American Red 
Cross’ behoren tot deze categorie particuliere enveloppen en hebben weinig met het Rode 
Kruis te maken. In de verschillende legerplaatsen verkocht het Rode Kruis koffie en 
persoonlijke benodigdheden, zoals postpapier en enveloppen. Alleen enveloppen met de 
vermelding ‘Official Red Cross Communication’ zijn afkomstig van Rode Kruismedewerkers. 
 
Al vroeg in de oorlog werd het APO’s en FPO’s verboden om medewerking te verlenen aan 
de productie van filatelistische curiosa. Al ver voor de oorlog was in de Verenigde Staten het 
verzamelen van speciale marine- en legerenveloppen met bijzondere ‘cachets’ populair 
geworden. In 1942 raakte het systeem van geheime APO-nummers gecompromitteerd door 
deze producties, waarop uit alle stempels de APO-nummers werden verwijderd. In een aantal 
gevallen werden de nummers van vaste locaties gewijzigd. Later werden de APO-nummers 
weer in de stempels aangebracht. 
 
Mijn belangrijkste vondsten zijn de ‘Numerical / Alphabetical Listing of APO’s: January 
1942 – November 1947’, samengesteld door de ‘Army Postal Service and Strength Accounting 
Branches’, uitgegeven door de Adjutant General’s Office. Respectievelijk een lijst met 
opvolgende APO-nummers en een alfabetische lijst van de locaties waar legerpostkantoren 
gevestigd waren. Vermoedelijk zijn deze lijsten de bron van de lijst van APO’s in 
Bulterman’s ‘Poststempels Nederlands-Indië 1864 – 1950’ (blz. 456), die aangevuld is met 
gegevens uit andere mij onbekende bronnen. 
Deze listings bevatten hoogstwaarschijnlijk alleen gegevens over APO’s die bevoegd waren 
om gelddiensten te verrichten en die langere tijd op één locatie waren gevestigd. 
Waarschijnlijk zijn dit identieke kenmerken. Mobielere legerpostkantoren ontbreken daarom 
in deze listings. 
 
1 APO’s in Nederlands-Indië 
 
Op grond van bovengenoemde listings kwam ik tot het volgende  voorlopige overzicht voor 
Nederlands Nieuw-Guinea en Morotai. De locaties dienen ruim te worden opgevat: de 
genoemde locatie en de nabije omgeving. Cursief staan de APO-kantoren, die door Bulterman 
(*) of de Amerikaanse handelaar Jim Forte (**) worden genoemd, maar die ontbreken in de 
listings. 
 
APO- 
Nummer 
via San 
Francisco: 

Vorige locatie: NI / 
NNG: 

Periode: Volgende 
locatie: 

6 Milne Bay Wakde  06.08.44-12.08.44 Sansapor 
6 Wakde Sansapor 

– Luzon 
12.08.44-<12.03.45 Luzon 

7* ? Hollandia ??.04.44-31.01.46 ? 
24 Goodenough I. Hollandia ??.05.44-24.10.44 Leyte 
25** New Georgia  ??.??.44- > 01.45 Luzon 
31 Dobodura Toem 11.07.44-23.09.44 Morotai 
31 Toem Morotai 23.09.44-24.04.45 Cotobato 
32 Aitape Hollandia 07.10.44-09.11.44 Leyte 
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33 Dreger Harbor3 Morotai  13.12.44-07.02.45 Luzon 
41 Dreger Harbor Biak 24.05.44-21.02.45 Mindoro 
93 Treasury I. Hollandia 09.11.44-14.04.45 Morotai 
93 Hollandia Morotai 14.04.45-16.10.45 Macajalar Bay 
96**  ? ??.??.??-24.10.44 Leyte 
159 Oro Bay Sansapor 06.08.44-20.04.45 Cotobato 
301 Goodenough I. Hollandia 28.04.44-??.01.45 Luzon 
320 Cape Gloucester Hollandia 07.12.44-05.06.45 Manilla 
321 Saidor Hollandia 20.09.44-24.10.44 Leyte 
323 Arawe Toem 25.09.44-09.02.45 Hollandia 
323 Toem Hollandia 09.02.45-31.08.45 Manilla 
343 Geen Hollandia ??.11.44-29.12.44 Leyte 
347 Geen Biak 21.02.45-04.04.45 Leyte 
358 Brisbane Hollandia 02.09.44-??.11.44 Leyte 
359 Brisbane Hollandia ??.11.44-07.01.45 Leyte 
415 Finschhafen Hollandia ??.11.44-24.03.45 Dagupan 
442 Cape Cretin Hollandia 29.06.44-24.10.44 Leyte 
468 Oro Bay Hollandia ??.11.44-25.11.44 Leyte 
471 Aitape Morotai 18.09.44-17.11.44 Leyte 
500 Brisbane Hollandia 08.09.44-03.01.45 Leyte 
501 Brisbane Hollandia 25.11.44-05.02.45 Tacloban 
565 Goodenough I. Hollandia 

Base G 
28.04.44-31.01.46 Geen 

697 Port Moresby Hollandia ??.11.44-15.01.45*** Leyte 
703** Milne Bay ? > 07.44 - < 02.45 Leyte 
704 Cairns Noemfoor ??.11.44-29.04.45 Manilla 
707 Geen Hollandia 08.09.44-04.02.45 Leyte 
710 Townsville Biak / 

Owi I. 
10.08.44-??.01.45 Leyte 

712** ? ? ??.??.44-24.10.44 Leyte 
714 Lae Hollandia 13.12.44-26.04.45 Manilla 
719 Admirality I. Noemfoor ??.07.44-01.11.44 Morotai 
719 Noemfoor Morotai 01.11.44-23.03.45 Leyte 
920 Cairns Biak 

Base H 
14.06.44-08.05.46 Geen 

925** Brisbane Hollandia < 10.44- > 11.44 Leyte 
926 Aitape Morotai 18.09.44-25.01.46 Geen 
 
*** op deze datum werden de gelddiensten en de verkoop van postwaarden 

gestaakt, daarna alleen als postadres (tot 21.01.45?) 
 
De Units 2 van de APO’s 697 en 704, gemeld door Bulterman, ben ik in mijn speurtocht niet 
meer tegengekomen. 
 
                                                      
3 Veelal heb ik de Amerikaanse spelling van plaatsnamen gevolgd. Deze was echter niet consequent. 
Wakde Island naast Wadke Island, Mios Woendi naast Woendi Island. 
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De listings geven ook aan, dat sommige legerpostkantoren gekoppeld waren aan / behoorden 
bij specifieke legeronderdelen en bij de Amerikaanse opmars in de richting van Japan mee 
verhuisden.  
 

APO-nummer via San Francisco: Legeronderdeel: 
6 6th Infantry Division 
24 24th Infantry Division 
31 31st Infantry Division 
32 32nd Infantry Division 
33 33rd Infantry Division 
41 41st Infantry Division 
93 93rd Infantry Division 
301 I Corps 
343 8th US Army 
442 6th US Army 
468 11th Airborne Division 
471 XI Corps 
 
De nummers 1 – 200 werden aanvankelijk toegewezen aan de eveneens genummerde Infantry 
Divisions. Van een logische relatie tussen een leger- of luchtmachtonderdeel met APO 159 is, 
voor zover mij bekend, geen sprake. 
De nummers 300 – 350 waren bestemd voor de genummerde ‘Corps’. 
De nummers 351 – 400 waren bestemd voor de ‘Armored Corps’. APO 358 was bestemd 
voor het 8th Armored Corps. 
De nummers 401 – 500 waren voor de genummerde ‘Field Armies’. APO 415 is van het 15th 
Army. 
Het nummer 501 was gereserveerd voor het ‘General Head Quarters’. 
De nummers 502 – 800 waren bestemd voor ondersteunende legeronderdelen. 
De nummers hoger dan 800 werden naar behoefte toegekend. 
 
Het is overigens vrij zinloos om een relatie te zoeken tussen het nummer van een willekeurig 
onderdeel van de land- of luchtmacht en een gelijkluidend APO-nummer, als deze niet in de 
bovenstaande lijst voorkomt. 
 
Of de 7th Infantry Division of onderdelen daarvan op Nieuw-Guinea ooit actief waren, is zeer 
de vraag. Begin 1944 was dit onderdeel op Kwajalein I. gelegerd en op 24 oktober 1944 werd 
APO 7 geopend op Leyte. Op grond hiervan concludeer ik dat APO 7 ten onrechte door 
Bulterman in zijn lijst is opgenomen.  
Hetzelfde geldt voor de 25th en 96th Infantry Divisions en de APO’s 25 en 96 in de lijst van 
Forte. De 25th Inf. Div. en APO 25 bevonden zich vanaf maart 1944 in Nieuw-Caledonië en in 
januari 1945 werd APO 25 geopend op Luzon, nadat op 11 januari 1945 de 25th Inf. Div. daar 
was geland.  
Van juli tot en met september 1944 bevonden de 96th Inf. Div. en APO 96 zich op Oahu. Op 
20 oktober 1944 landde de 96th Inf. Div. op Leyte, vier dagen later opende APO 96 daar. APO 
703 was begin 1944 in Milne Bay om op 24 oktober 1944 op Leyte te openen. APO 712 was 
begin 1944 in Cape Cretin gevestigd om op 24 oktober 1944 ook op Leyte openen. Tot slot 
was APO 925 begin 1944 in Brisbane actief om in november 1944 ook op Leyte te openen. 
Nog steeds volgens de listings. 
 

WWII 117 



Oktober 2011                                                                                  ZWP Mededelingenblad nr. 159  – bladzijde  22 

Uit nader onderzoek bleek tijdens mijn speurtocht dat de APO’s 703, 712 en 925 wel degelijk 
in Nederlands Nieuw-Guinea hebben geopereerd, zij het vrij kort, maar leest u vooral verder!  
 
Het is mogelijk dat post afkomstig uit Morotai en/of Nederlands Nieuw-Guinea door APO’s 
in de Filippijnen, New Guinea/Papua of Australië is verwerkt / gestempeld en dat zo 
misverstanden zijn ontstaan. 
Bepalend voor de herkomst is uiteindelijk het APO-nummer in het afzenderadres en de datum 
in het stempel. Het APO-nummer in het stempel is dat dus zeker niet. Een bijkomend 
probleem is dat er soms enige tijd verliep tussen het schrijven van de brief of kaart en het 
moment van stempeling, mogelijk (opzettelijk) veroorzaakt door de censuur en/of de afstand 
tot het behandelende kantoor.  
Als het betreffende leger- of luchtmachtonderdeel is geïdentificeerd, dan kan via sites op het 
internet (m.n. Wikipedia) meer zekerheid worden verkregen. Wel geef ik toe dat het wat 
moeite kost om wijs te worden uit de gebruikte afkortingen. De betekenis van veel 
afkortingen zijn overigens op officiële sites terug te vinden. 
 
Ik dacht met mijn voorlopige overzicht klaar te zijn, totdat ik van Han Dijkstra kopieën van 
delen van het werk van Russ Carter te leen kreeg. Deze publicaties zijn: 
 
1.‘Numbered Army & Air Force Post Office Locations, Volume 1, BPOs, PRSs, & Regular 
APOs 1941-1964’ (Military Postal History Society, 7th Ed., 2001); 
2.‘Numbered Army & Air Force Post Office Locations, Volume 2, Temporary APOs 1941-
1947’ (Military Postal History Society, 7th Ed., 2002); 
3.‘Numbered Navy & Marine Corps Post Office Locations Volume 3’ (Military Postal History 
Society, 7th Ed., 2003). 
 
Carter heeft uitgebreid archiefonderzoek gedaan en komt met meer gedetailleerde data dan in 
de listings vermeld worden. Het probleem is dat er frictie bestaat tussen de data in de listings 
(opening/sluiting APO’s) en de data van de verplaatsingen van onderdelen van de 
Amerikaanse land- en luchtmacht.  
De Army nam het niet zo nauw met het doorgeven van de precieze data van opening en 
sluiting van APO’s. Bij de Navy was men nog slordiger. Op een vraag van de POD over de 
toestand van de post aan boord van een marineschip, antwoordde de marineschrijver doodleuk 
dat de post veilig in de kluis lag … op 3 km diepte. Voor de zekerheid gaf hij ook de 
coördinaten van het gezonken schip, maar vergat te melden dat dit FPO was opgeheven. 
Het zal duidelijk zijn dat er geen APO geopend zal zijn als er nog geen troepen aanwezig 
waren of geopend bleef als de troepen al vertrokken waren. Het is ook aannemelijk dat een 
APO niet tijdens de aanval / landing is geopend, maar enige tijd later. Voor de verzamelaar is 
het extra bevredigend om een stuk te vinden, waarin het APO-adres overeenstemt met het 
APO-nummer in het stempel.  
 
Het wordt complexer als in het stempel een BPO-nummer voorkomt. BPO staat voor ‘Base 
Post Office’. 
In ‘ons’ gebied waren 7 BPO en 13 BPO actief. 7 BPO was eerder in Nadzab gelegerd en 
werd op 15 november 1944 op Biak gevestigd om in mei 1945 naar Manila te verhuizen.  
13 BPO was van 10 augustus 1945 tot 15 februari 1946 ook op Biak gevestigd. Dat geeft 
helderheid, maar die wordt ernstig vertroebeld door het gegeven dat 7 BPO detachementen 
had op maar liefst zes verschillende locaties in het gebied. 
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Detachementen van 7 BPO: 
 
Plaats: Opening: Sluiting: 
Milne Bay ??.02.44 ??.01.45 
Port Moresby ??.04.44 ? 
Brisbane 25.04.44 ??.04.45 
Finschhafen ??.08.44 ??.07.45 
Hollandia ??.02.45 ??.09.45 
Biak ??.05.45 ??.11.45 
 
De vermelding van 7 BPO in het stempel geeft dan ook geen andere zekerheid over de locatie 
dan ergens in de Zuid-West Pacific.  
 
Op grond van de gegevens van Russ Carter kom ik nu tot het volgende overzicht.  
Cursief en vet gedrukt staan de gegevens die ontleend zijn aan zijn publicaties.  
De gegevens van het eerste, voorlopige overzicht (dungedrukt) en Carter (dikgedrukt) zijn nu 
eenvoudig met elkaar te vergelijken. 
 
N.B. Aan verschillende APO’s waren één of meerdere Units verbonden, die vooral van belang 
zijn voor het postale geldverkeer en voor aangetekende stukken. Het waren geen sorteer- of 
distributiekantoren van de gewone post. Deze Units waren niet noodzakelijkerwijs op 
dezelfde locatie als het APO gevestigd. 
 
APO-
nummer via 
San 
Francisco: 

Vorige locatie: NI / NNG: Periode: Volgende 
locatie: 

6 Milne Bay Wakde  06.08.44-12.08.44 Sansapor 
6 Milne Bay Wakde ??.06.44-30.07.44 Sansapor 
6 Wakde Sansapor – 

Luzon 
12.08.44-<12.03.45 Luzon 

6 Wakde Sansapor 30.07.44/12.08.44-
??.12.44. 

Luzon, 
geopend 
09.01.45 

Documenten van de U.S. Army geven aan dat het HQ 6th Infantry Division van 
18.06.44 tot 27.07.44 in Maffin Bay (en dus niet op Wakde I.) was gevestigd en van 
30.07.44 tot 30.12.44 in Sansapor 
APO 6 bestemd voor 6th Infantry Division 
 
24 Goodenough I. Hollandia ??.05.44-24.10.44 Leyte 
24 Goodenough 

I. 
Tanahmerah 
Bay 

22.04.44-30.05.44 Hollandia 

24 Tanahmerah 
Bay 

Hollandia 30.05.44-??.??.44 20.10.44 
Leyte 

24 Hollandia Biak 15.06.44-17.07.44 Hollandia 
APO 24 bestemd voor 24th Infantry Division 
 
31 Dobodura Toem 11.07.44-23.09.44 Morotai 
31 Aitape Toem 14.07.44-11.09.44 Maffin Bay 
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31 Toem Morotai 23.09.44-24.04.45 Cotobato 
31 Toem Maffin Bay 11.09.44-23.09.44 Morotai 
31 Maffin Bay Morotai 23.09.44-12.04.45 Mindanao 
Units 1 t/m 4 van APO 31 zijn actief geweest van 10.01.44 tot 30.06.46. Unit 3 was 
vanaf 05.03.45 op Morotai gevestigd en Unit 4 vanaf 24.03.45 ook op Morotai (de 
data zijn onzeker voor de Units 3 en 4). 
APO 31 bestemd voor 31st Infantry Division 
 
32 Aitape Hollandia 07.10.44-09.11.44 Leyte 
32 Saidor tot 

29.02.44 
Hollandia 01.10.44-07.10.44 09.11.44 

Leyte 
Er zijn Units 1 t/m 3 actief geweest van 1943 tot 07.02.47. 
APO 32 bestemd voor 32nd Infantry Division 
 
33 Dreger Harbor Morotai 13.12.44-07.02.45 Luzon 
33 Dreger 

Harbor 
Morotai 13.12.44-18.12.44 10.02.45 

Luzon 
APO 33 bestemd voor 33rd Infantry Division 
 
41 Dreger Harbor Biak 24.05.44-21.02.45 Mindoro 
41 Finschhafen Hollandia 22.04.44-14.05.44 Dreger 
41 Hollandia Dreger 

Harbor 
14.05.44-27.05.44 Biak 

41 Dreger 
Harbor 

Biak 27.05.44-29.01.45 Mindoro 

Units 1 en 2 (mogelijk meer) zijn van 06.05.43 tot 30.06.46 actief geweest. 
APO 41 bestemd voor 41st Infantry Division 
 
93 Treasury I. Hollandia 09.11.44-14.04.45 Morotai 
93 Treasury I. Hollandia 09.11.44-14.04.45 Morotai 
93 Hollandia Morotai 14.04.45-16.10.45 Macajalar 

Bay 
93 Hollandia Morotai 14.04.45-16.10.45 Macajalar 

Bay 
Units 1 t/m 4 zijn actief geweest  van 10.01.44 tot 30.06.46. 
APO 93 bestemd voor 93rd Infantry Division 
 
159 Oro Bay Sansapor 06.08.44-20.04.45 Cotobato 
159 Oro Bay Sansapor 06.08.44-20.04.45 Cotobato 
Unit 1 is actief geweest van 24.03.45 tot 31.05.46, mogelijk nog in of bij Sansapor. 
 
301 Goodenough I. Hollandia 28.04.44-??.01.45 Luzon 
301 Goodenough 

I. 
Hollandia 28.04.44-??.01.45 Luzon 

APO 301 bestemd voor I Corps 
 
320 Cape 

Gloucester 
Hollandia 07.12.44-05.06.45 Manilla 

320 Cape Hollandia 07.12.44-05.06.45 Manilla 
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Gloucester 
 
321 Saidor Hollandia 20.09.44-24.10.44 Leyte 
321 Saidor Hollandia 20.09.44-24.10.44 Leyte 
 
323 Arawe Toem 25.09.44-09.02.45 Hollandia 
323 Arawe Toem 24.09.44-09.02.45 Hollandia 
323 Toem Hollandia 09.02.45-31.08.45 Manilla 
323 Toem Hollandia 09.02.45-31.08.45 Manilla 
 
343 Geen Hollandia ??.11.44-29.12.44 Leyte 
343 Geen Hollandia 03.10.44-29.12.44 Leyte 
APO 343 bestemd voor 8th US Army 
 
346 Manus Biak 08.02.45-20.02.45 Leyte 
APO 346 bestemd voor 5th Aircraft Repair Unit 
 
347 Geen Biak 21.02.45-04.04.45 Leyte 
347 a/b USS ‘Brig. 

Gen. Alfred J. 
Lyon’ 

Biak 21.02.45-04.04.45 Leyte 

APO 347 bestemd voor 6th Aircraft Repair Unit 
 
358 Brisbane Hollandia 02.09.44-??.11.44 Leyte 
358 Brisbane Hollandia 02.09.44-??.11.44 Leyte 
APO 358 bestemd voor HQ Army Service Command & 8th Armored Corps 
 
359 Brisbane Hollandia ??.11.44-07.01.45 Leyte 
359  Brisbane Hollandia ??.10.44-07.01.45 Leyte 
APO 359 bestemd voor HQ SW Pacific Wing Air Transport Command 
 
415 Finschhafen Hollandia ??.11.44-24.03.45 Dagupan 
415 Finschhafen Hollandia ??.10.44-??.01.45 Luzon 
APO 415 bestemd voor 15th Army 
 
442 Cape Cretin Hollandia 29.06.44-24.10.44 Leyte 
APO 442 bestemd voor 6th US Army 
 
468 Oro Bay Hollandia ??.11.44-25.11.44 Leyte 
468  Oro Bay Hollandia ??.11.44-11.11.44 Leyte 
APO 468 bestemd voor de11th Airborne Division 
 
471 Aitape Morotai 18.09.44-17.11.44 Leyte 
APO 471 bestemd voor XI Army Corps 
 
500 Brisbane Hollandia 08.09.44-03.01.45 Leyte 
500 Brisbane Hollandia 08.09.44-03.01.45 Leyte 
APO 500 bestemd voor GHQ SW Pacific Area & HQ US Armed Forces in the 
Pacific 
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Vanaf 16.08.44 bestond er een Unit 1 van APO 500. 
 
501 Brisbane Hollandia 25.11.44-05.02.45 Tacloban 
501 Brisbane Hollandia 25.11.44-??.01.45 Leyte 
APO 501 bestemd voor HQ Services of Supply & HQ US Army Forces in the Far 
East (USAFFE) 
Unit 1 was actief van 05.03.43 tot 31.05.46 en Unit 2 van 01.07.44 tot 31.05.46. 
 
565 Goodenough I. Hollandia 

Base G 
28.04.44-31.01.46 Geen 

565 Goodenough 
I. 

Hollandia 
Base G 

28.04.44-31.01.46 Geen 

565 - Unit 1 Goodenough 
I.? 

Sarmi [28.04.44]-05.04.46 Geen 

565 - Unit 2 Goodenough 
I.? 

Hollandia / 
Base G 

??.02.45-05.04.46 Geen 

565 - Unit 3 Goodenough 
I.? 

? ??.??.??-05.04.46 Geen 

 
697 Port Moresby Hollandia ??.11.44-15.01.45 Leyte 
697 Port Moresby Hollandia ??.11.44-21.02.45 Leyte 
 
703 Milne Bay ? >07.44 - < 02.45 Leyte 
703 Milne Bay Hollandia ??.10.44-24.10.44 Leyte 
APO 703 bestemd voor 4th Repl[acement]. Depot & 5th Repl[acement]. Battalion 
 
704 Cairns Noemfoor ??.11.44-29.04.45 Manilla 
704 Cairns Wakde ??.06.44-21.07.44 Noemfoor 
704 Wakde Noemfoor 21.07.44-29.04.45 Manilla 
Unit 1 werd opgeheven op 24.06.44, mogelijk was dit bij het vertrek uit Cairns. 
Bulterman meldt het bestaan een Unit 2. 
 
707 Geen Hollandia 08.09.44-04.02.45 Leyte 
707  Brisbane Hollandia 08.09.44-04.02.45 Leyte 
APO 707 bestemd voor HQ Services of Supply USAFFE & HQ US Armed Forces, 
West Pacific 
In de Hollandia-periode waren Units 1 t/m 3 actief. Locaties onbekend, waarschijn-
lijk in de omgeving van Hollandia. 
     
710 Townsville Biak / Owi I. 10.08.44-??.01.45 Leyte 
710 Nadzab Owi / Biak  10.08.44-20.11.44 Leyte 
APO 710 bestemd voor HQ 5th Air Force ? 
 
712 ? ? ??.??.44-24.10.44 Leyte 
712 Cape Cretin Hollandia ??.08.44-24.10.44 Leyte 
     
714 Lae Hollandia 13.12.44-26.04.45 Manila 
714 Nadzab Hollandia 13.12.44-26.04.45 Manila 
APO 714 bestemd voor 22nd Replacement Battalion 
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719 Admirality I. Noemfoor ??.07.44-01.11.44 Morotai 
719 Admirality I. Noemfoor ??.07.44-01.11.44 Morotai 
719 Noemfoor Morotai 01.11.44-23.03.45 Leyte 
719 Noemfoor Morotai 01.11.44-19.03.45 Leyte 
APO 719 bestemd voor HQ 13th Air Force & HQ  13th Air Service Command 
Van dit APO zijn de Units 1 t/m 5 bekend uit de periode van voor juli ’44 tot na 
maart ’45. Het is mogelijk dat deze niet in Nieuw-Guinea waren gevestigd, maar 
elders in het (uiterst) zuidwestelijke deel van de Pacific. 
 
920 Cairns Biak 

Base H 
14.06.44-08.05.46 Geen 

920 Cairns Biak 14.06.44- 
05 / 15.04.46 

Geen 

Van dit APO zijn de Units 1 en 2 van 01.07.44 tot 15.04.46 actief geweest. 
 
922-A Geen Merauke 23.11.43-? Geen 
APO 922 was gevestigd in Townsville. 
De toevoeging van een letter geeft aan dat dit APO ondergeschikt was aan een ander 
APO met hetzelfde nummer. In tegenstelling tot de Units werd hier ook gewone post 
behandeld. 
 
925 Brisbane Hollandia < 10.44- > 11.44 Leyte 
925 Brisbane Hollandia 02.09.44-28.11.44 Leyte 
Van dit APO is de Unit 1 actief geweest van 16.08.44 tot ??.10.49. 
 
926 Aitape Morotai 18.09.44-25.01.46 Geen 
926 Aitape Morotai 18.09.44-25.01.46 Geen 
Van dit APO is de Unit 1 actief geweest van 08.09.43 tot 18.03.46. 
 
Op meerdere plaatsen in het Nederlands-Indische gebied waren Amerikaanse (geallieerde) 
vliegvelden operationeel. Bekend zijn de drie vliegvelden bij Hollandia, die op Biak, 
Noemfoor en Morotai. Minder bekend zijn de vliegvelden in Sansapor, op de eilanden 
Wakde, Middleburg(h) (eiland bij Sansapor), Owi (eiland bij Biak) en Soe (Su) (eiland bij 
Sansapor)4

 
. Mogelijk zijn er op deze kleinere eilanden Units van APO’s actief geweest. 

Rondom spectaculair is de ‘ontdekking’ van Russ Carter dat er een APO in Merauke actief is 
geweest. Van augustus 1942 tot 22 juli 1943 was daar Battery D van het 104th Anti-Aircraft 
AW Battalion (US) gelegerd. Company F van het 46th Engineer General Services Regiment 
(US) was al op 6 augustus 1942 in Merauke aangekomen om het vliegveld aldaar geschikt te 
maken voor militaire operaties. Meer dan een jaar later werd APO 922-A in Merauke 
geopend. Tot dat moment zal de post van Amerikaanse militairen in Zuid Nieuw-Guinea in 
Townsville zijn verwerkt. 
Een detachement bestaande uit vier officieren en 233 dienstplichtigen van 55th Naval 
Construction Battalion (US) werkte van 8 mei tot 3 september 1943 aan de bouw van een 

                                                      
4 De eilanden Amsterdam, Middelburg en Soe werden op 30 juli 1944 bevrijd. 
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basis voor PT-boats5

 

 in Merauke. Tegelijkertijd werd van 28 juni tot 6 juli 1943 door leden 
van dit detachement gewerkt aan het vliegveld bij Merauke. 

2 APO’s in Ned. West-Indië 
 
Hieronder vindt u de APO-nummers, gebruikt in de West. Let wel, het handelt hier ook om 
APO’s, die in 1942 of later actief waren. Eerder gevestigde en opgeheven APO’s staan niet in 
de listings. 
 
APO-nummer: Locatie: Periode: 

 
602 via New York, na 
01.02.1944 via Miami 

Vliegveld Zanderij 
(Suriname) 

??.05.42-15.01.47 

811 via New York, na 
01.02.1944 via Miami 

‘Dakota Field’,  
St. Nicolaas (Aruba) 
American Base Forces 

??.04.42-07.03.46 

812 via New York, na 
01.02.1944 via Miami 

‘Hato Field’, 
Willemstad (Curaçao) 
American Base Forces 

??.04.42-19.10.46 

870 via New York, na 
01.02.1944 via Miami 

Paramaribo (Suriname) ??.??.42-13.11.44 
 

 
In tegenstelling tot de APO’s in de Oost bleven de APO’s in de West op dezelfde locaties 
gevestigd.  
Ons lid Erfmann heeft mij ervan overtuigd dat de post afkomstig van de APO’s in Suriname 
ook geverifieerd kan worden aan de hand van de nummers in de aangebrachte 
censuurstempels. 
Daarnaast zijn APO nummers vastgesteld voor troepentransporten naar (uit?) de West. Deze 
transporten kunnen overigens ook enkelingen of kleine groepen betreffen. Deze tijdelijke 
(Temporary) APO’s zijn (volgens Carter): 
 
TAPO-nummer: Transport naar (van?): Datum: 
2034 via New York 812 Curaçao 01.07.42 
2037 via New York 870 Paramaribo 03.07.42 
2042 via New York 811 Aruba 02.07.42 
2071 via New York 870 Paramaribo / 602 

Zanderij 
03.07.42 

2091 via New York 812 Curaçao 03.07.42 
2095 via New York 870 Paramaribo 04.07.42 
2133 via New York 870 Paramaribo 06.07.42 
2135 via New York 811 Aruba 07.07.42 
2140 via New York 870 Paramaribo 06.07.42 
2143 via New York 870 Paramaribo 06.07.42 
2155 via New York 870 Paramaribo 09.07.42 
2245 via New York 812 Curaçao 21.07.42 
2251 via New York 811 Aruba 21.07.42 

                                                      
5 Bij andere geallieerde marines (o.a. de Koninklijke Marine) werden deze schepen MTB’s genoemd. 
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2253 via New York 870 Paramaribo 22.07.42 
2340 via New York 870 Paramaribo 30.07.42 
2344 via New York 870 Paramaribo 30.07.42 
2475 via New York 870 Paramaribo 07.08.42 
2488 via New York 870 Paramaribo 08.08.42 
2491 via New York 870 Paramaribo 08.08.42 
2521 via New York 812 Curaçao 11.08.42 
2665 via New York 870 Paramaribo 19.08.42 
2799 via New York 870 Paramaribo tussen 15.09.42 en 

10.10.42 
2828 via New York 870 Paramaribo Idem 
7498 via New York / Miami 812 Curaçao 17.01.44 
7499 via New York / Miami 602 Zanderij 13.01.44 
 
3 Fleet Post Offices in de Oost en in de West 
 
3.1 FPO’s in Ned.-Indië 
 
Op het internet vond ik op verschillende sites gegevens over FPO-nummers, die gebruikt 
(zouden) zijn in het Nederlands-Indische gebied. De hogere nummers zijn afkomstig van 
Carter. Bulterman meldt al de nummers gebruikt in Nederlands Nieuw-Guinea. ‘Nieuw’ zijn 
de andere nummers en de nummers die gebruikt zijn in de West. Van een groot aantal 
nummers moet ik aannemen dat deze wel zijn vastgesteld, maar nooit daadwerkelijk zijn 
gebruikt. 
 
Waar mogelijk heb ik nadere informatie aangegeven in voetnoten. Aangezien ik deze 
gegevens niet verder kan onderbouwen, heb ik gekozen voor deze wijze van vermelding. Het 
gevaar bestaat dat deze aanvullingen anders een eigen leven gaan leiden. 
 
Fleet Post Office  
San Francisco: 
Navy: 

Locatie (? = ergens): Opening / Sluiting: 
 

171 ? in Ned. Nieuw-Guinea / 
‘Lion 4’ 

Nooit actief 

936 Morotai  
1109 ? in Ned.-Indië  
1155 Batavia  
1156 Balikpapan6   
1157 Tarakan7   
1158 Banjermassin  
3043 Soerabaja  
3049 Koepang  
3052 Kendari  
3066 Manado  
3085 Kabarei Bay (Waigeo I.)  
                                                      
6 In juni 1945 werd een Advanced Base voor PT-boats in Balikpapan in gebruik gesteld. 
7 In mei 1945 werd een Advanced Base voor PT-boats in Tarakan in gebruik gesteld. 
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3088 Sungum (New Guinea!)8   
3099 Halmahera  
3115 Hollandia9 29.06.44 – 23.01.46  
3115 Box 610 Hq. Commander 7th Fleet  

(Sentanimeer)11
 

 
3115 Box 8 Destroyer Repair Base12   
3121 Japen  
3123 Vogelkop13 voor 30.08.44 - ?  
3124  Talaud I.  
3128 Sandakan (Borneo!)14   
3135 Ceram  
3151 Cape Sansapor voor 30.08.44 - ? 
3152 Commander 7th Fleet Nooit actief. 
3155 Kornasoran/Kornasoren 

(Noemfoor I.) 
voor 28.07.44 - ? 

3265 Kameri (Noemfoor I.) 30.06.44 - ? 
3266 Jef Lio (bij Sorong)  
3415 Wakde/Wadke I.15 voor 29.06.44 - ?  
3505 Biak16 voor 29.06.44 - ?  
3505 Woendi17 voor 14.10.44 - ?  
9906 ? in Ned.-Indië  
9977 Timor18 04.09.42 – voor 28.12.42  
De nummers in de 10.000 serie en hoger werden gebruikt voor de postwisseldienst 
en de aangetekende post (MOB). 
10411 Advanced HQ Commander 

7th Fleet 
22.08.44 - ? 

10411 Hollandia voor 01.45-13.04.46 
10411 Naval Base Hospital 17 [te 

Hollandia]19
22.08.44 - ? 

 
10412 Hollandia 13.09.44 – 11.10.45 
10458 Naval Supply Depot, 

Hollandia 
02.09.44 – 15.10.45 

                                                      
8 In sommige lijsten wordt aangegeven dat dit FPO-nummer een plaats in Ned.-Indië betreft. Sungum ligt echt in 
het oostelijke deel van Nieuw-Guinea. 
9 In Hollandia werd in mei 1944 een Advanced Base van PT-boats gevestigd. 
10 Logischerwijze zijn er dan Box-en met lagere nummers. 
11 De bouw van dit complex was op 23 juli 1944 gereed. 
12 Deze basis werd in augustus 1944 in gebruik genomen. 
13 Is met Vogelkop Sansapor bedoeld of Sansapor en de nabij gelegen eilanden Amsterdam, Middelburg en Soe? 
14 In sommige lijsten wordt aangegeven dat dit FPO-nummer een plaats in Ned.-Indië betreft. Sandakan ligt 
echter in het voormalige Britse deel van Borneo. 
15 Na 6 juni 1944 werd op Wakde een Amerikaanse marinebasis (Advanced Base) voor PT-boats gevestigd. Op 
28 juni 1944 arriveerde hier het 122nd Naval Construction Battalion voor de aanleg van havenfaciliteiten. 
16 De vermelding ‘Biak’ is misleidend, omdat het soms om eenheden handelt die op de nabijgelegen eilanden 
Owi of Woendi waren gevestigd. 
17 Mios Woendi was op 2 juni 1944 bezet en kort daarna werd het een basis voor PT-boats (Base 21 en 
Advanced Base 2).  
18 Blijkbaar waren er in 1942 al FPO’s actief dan wel voorzien voor Navy-eenheden in Ned.-Indië. 
19 Naval Base Hospital 16 was op Woendi gevestigd, dat in juli 1944 gereedkwam. 
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10459 Destroyer Repair Base, 
Hollandia 

02.09.44 – 03.10.45 

10475 Mios Woendi20 30.09.44 – 21.10.44; eerder te 
Aitape, later te Leyte 

 

10517 ? in Ned.-Indië  
10529 Naval Base, Group 2 

Morotai 
08.04.44[?] - 28.08.45 
(waarschijnlijk is 1945 bedoeld) 

10530 FPO Woendi  27.03.44[?] - 12.01.46 
(waarschijnlijker 27.08.44 - of 
27.03.45 – 12.01.46) 

10580 Hollandia 01.07.44 - ? 
10580 Port Director, Wadke21 12.10.44 – 13.04.45  
10583 FPO Morotai 16.03.45 – 18.01.46 
10602 Morotai22 16.09.44 - ?  
10602 Mios Woendi Ca. 17.10.44 - 21.10.44; eerder 

te Aitape, later te Leyte 
10608 Receiving Barracks, 

Hollandia 
12.09.44 – 21.08.45 

10655 Hollandia ??.11.43[?] - ?; eerder te 
Finschhafen (waarschijnlijk is 
1944 bedoeld) 

10667 FPO Hollandia23 02.12.43[?] - 12.12.45 
(waarschijnlijk is 1944 bedoeld) 

 

10675 Hollandia 06.06.44 – voor 30.06.44; eerder 
te Gamadodo 

10680 Base PO, Hollandia ??.06.45 – 25.10.45 
10739 Hollandia24 ??.05.44 - ??.01.45; eerder te 

Gamadodo; later te Samar 
 

10751 Sentanimeer, Hollandia25 13.06.44 – 21.03.45; eerder te 
Gamadodo; later te Manilla 

 

10776 Hollandia 09.05.44-01.08.45; eerder te 
Finschhafen  

10780 Tanah Merah Bay26 13.12.44 – 15.12.44; eerder te 
Aitape 

 

10780 Mios Woendi 15.12.44 – 10.02.45; later op 
Palau 

10805 Hollandia27 13.06.44 – 29.02.44[?]  
                                                      
20 Gezien de data gaat het hier mogelijk om PT-boat Squadron (RON) 36. 
21 De faciliteiten voor de havenmeester op Wakde waren op 1 juli 1944 klaar voor gebruik. 
22 Waarschijnlijk gaat het hier om één of meer van de volgende Squadrons 9, 10, 18, 33 van PT-boats, die op 
16.09.1944 bij Morotai aankwamen. Daar werd in september 1944 Advanced Base 4 ingesteld. 
23 FPO Hollandia werd in augustus 1944 in gebruik genomen. 
24 Mogelijk betreft het hier 122nd Naval Construction Battalion, dat eind juni 1944 uit Gamadodo / Milne Bay  
in Nederlands Nieuw-Guinea aankwam en op 20 december 1944 naar Samar vertrok. 
25 Gezien de data gaat het hier om 119th Naval Construction Battalion, dat op 13 juni 1944 vanuit Gamadodo / 
Milne Bay in Hollandia aankwam en in maart 1945 in Manilla is ingezet. Het 119th werkte tegelijkertijd in 
Tanah Merah Bay, Sentani en in de Humboldtbaai. 
26 Het brandstofdepot van de US Navy te Tanah Merah Bay kwam in de tweede helft van 1944 met grote 
vertraging tot stand. 
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(waarschijnlijk is 1945 bedoeld); 
eerder te Finschhafen; later te 
Subic Bay 

10824 Mios Woendi 07.07.44 – 02.08.44; eerder te 
Talasea 

10824 Amsterdam I.28 02.08.44 - ??.??.44  
10824 Mios Woendi29 ??.??.44 – 23.12.44; daarna te 

Leyte en Morotai 
 

10824 Morotai 20.06.45 - ??.??.45 
10841 ? in Ned.-Indië  
10865 ? in Ned.-Indië  
10894 Hollandia 25.02.45 – 08.03.45; eerder te 

Finschhafen; daarna op 
Manicani I. 

10899 Hollandia30 11.05.44 - 06.06.44; eerder te 
Dreger Harbor 

 

10899 Mios Woendi31 06.06.44 - 01.09.44  
10900 Biak ??.06.44 – 25.11.44; eerder 

Russells I. 
10995 USS ‘Hamlin’ / Schouten I. 11.09.44 - 15.10.44; eerder op 

Espiritu Santo; later op Ulithi 
10996 Hollandia 18.12.44 - 26.12.44; eerder te 

Finschhafen; later te Leyte 
12998 ? in Ned.-Indië  
13751 ? in Ned.-Indië  
13883 ? in Ned.-Indië  
13947 Hollandia ??.11.44 – 27.01.45; eerder in 

California; later te Samar 
13956 Base Hospital 16, Biak32 25.12.44 - 25.10.45  
13975 Hollandia33 07.10.44 – kort na 01.10.45  

(tussen 01.03 en 01.10 geen 
geldverkeer of aangetekende 
post) 

13976 Hollandia 08.06.45 - ? 
13981 Mios Woendi34 25.10.44 - 08.11.45  
13986 Hollandia 19.11.44 - 06.12.44; eerder te 
                                                                                                                                                                      
27 Gezien de data gaat het hier om 102nd Naval Construction Battalion, dat op 12 juni 1944 in Hollandia 
aankwam en op 28 februari 1945 in Subic Bay werd ingezet. 
28 Waarschijnlijk gaat het hier om de Advanced Base 3 van Squadrons (RON) 24 en 25 van PT-boats, dat eind 
september/begin oktober 1944 naar Woendi werd gedirigeerd. 
29 Idem. 
30 Gezien de data betreft dit FPO-nummer het PT-boat squadron (RON) 12, dat op 11 mei 1944 in Hollandia 
aankwam en kort na 5 juni 1944 naar Wakde vertrok en weer een dag later naar Woendi vertrok.  
31 Idem. 
32 Feitelijk was dit ziekenhuis op Woendi gevestigd en niet op Biak! 
33 Mogelijk betreft het hier 558th (Naval) Construction Battalion Maintenance Unit, die op 2 oktober vanuit 
Finschhafen in Hollandia aankwam en eind 1945 / begin 1946 vertrok. 
34 Mogelijk betreft het hier 605 Construction Battalion Maintenance Unit, die van 18 oktober 1944 tot in het 
najaar van 1945 op Woendi opereerde. 
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Milne Bay; later te San Pedro 
Bay 

13991 Hollandia 20.12.44 - 22.02.45; daarna te 
Lingayen 

 
3.2 FPO’s in Ned. West-Indië 
 
Fleet post office  
New York: 
Navy: 

Locatie   

154 Curaçao35 08.03.43 - 15.10.45  
154 Unit 1 Hato Field 27.03.44 - 30.04.45 
155 Aruba 08.03.43 - 30.09.45 
404 Suriname36 03.10.42 - 15.05.45  (Seaplane 

Base)  
Navy 404 was de basis voor watervliegtuigen in Paramaribo (NAF Paramaribo: 
01.02.42 – 14.08.44). Op het vliegveld Zanderij was een gedeelte in gebruik van de 
US Navy (NAAF Zandery: 21.03.44 – 16.08.44). 
8160 Detachementen op Curacao 

(en Aruba?) en in 
Suriname37

na 30.12.42 – 01.04.43 

 
9908 Ergens in Neth. W. Indies38   
9926 Ergens  in Neth. West 

Indies39
 

 
9975 Suriname (via San 

Francisco[?]) 
04.09.42 - voor 28.12.42 

10590 Detachement 559th 
NCBMU op Curaçao 

01.02.44 - 22.04.46 

Navy 10590 kan hetzelfde zijn als Navy 10390 (mogelijke leesfout). Hoe dan ook, 
een detachement van het 559th Naval Construction Battalion Maintenance Unit (op 
Trinidad) was op Curaçao gelegerd voor de bouw en onderhoud van de Amerikaanse 
militaire installaties. Dergelijk Amerikaans marinepersoneel is beter bekend als de 
‘Seabee(s)’ (afgeleid van de Amerikaanse uitspraak van de letters C B). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
35 NAF Hato en de basis Parera waren van oktober 1943 tot oktober 1945 in gebruik bij de US Navy. Voor het 
gereedkomen van de basis Parera (in begin 1943) was de US Navy in Willemstad gelegerd. 
36 De US Navy beschikte van augustus 1943 tot augustus 1944 in Paramaribo en op Zanderij over aanlegmasten 
voor luchtschepen (‘lighter than aircraft’). 
37 Mogelijk betreft het hier om een detachering van het 30th Naval Construction Battalion vanuit Trinidad op 
Curaçao (09.02.43 en juni 1943), dat in januari 1944 vervangen werd door een detachement van 559th NCBMU. 
32 Idem. 
39 Idem. 
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BRIEFKAARTEN UIT VERBANNINGSOORD BOVEN-DIGOEL 
Han Dijkstra 
 
In ZWP 096 (maart 1992) meldde toenmalige redacteur Jan Heijboer dat hij een brief had 
ontvangen uit Bali. Hierin liet good old Pim Vroegop, die toentertijd op Bali woonde, weten 
dat hij bij een bevriende relatie een briefkaart onder ogen had gehad uit het straf- en verban-
ningskamp Boven-Digoel. Deze kaart, die zwarte vlekken en de afdruk van een roestige 
paperclip vertoonde,  was geschreven door geïnterneerde Wiromartono, stamboeknummer 24, 
en gestempeld 22 juni 1929 (Afb. 1,2).  
 

 

 
Afb. 1, 2. Gescande afdruk van de indertijd in ZWP 096 afgebeelde briefkaart uit Boven-Digoel, voor- en achterzijde. Via 
deze kaart bestelde geïnterneerde Wiromartono bij een Chinese handelaar in Weltevreden levensmiddelen (bouillonblokjes), 
tandenborstels en tandpasta. 
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Jan Heijboer had ‘als onverbeterlijke pessimist’ zoals hij het destijds uitdrukte, zijn 
bedenkingen tegen deze kaart. Er was op het moment van schrijven nog geen 
vergelijkingsmateriaal beschikbaar, ondanks het feit dat er honderden geïnterneerden in 
Digoel hadden verbleven. Jan noemt in zijn artikel een aantal van 2.100 inwoners in het 
bannelingenkamp en de bijkampen, waarvan 1.170 mannen. 
 
Jan valt vooral over de getande censuurstrook met de eenregelige tekst ‘CENSOR’, die hij 
overbodig acht. Er is immers sprake van open correspondentie. Bovendien: waarom zou men 
een Engelstalige strook gebruiken? De strook zou wellicht door de geïnterneerden zelf kunnen 
zijn aangebracht. Verder valt hem de lange periode op tussen het schrijven van de kaart 
(22.6.29) en de datum van afstempeling te Digoel (18.8.29. 5-6N). 
 
We zijn nu bijna twintig jaar verder en inmiddels zijn er enkele poststukken uit het 
interneringskamp opgedoken, zowel van bewoners van het bestuursterrein, waar de 
ambtenaren en militairen woonden, als van geïnterneerden in het bannelingenkamp. Vooral de 
vondst van twee nieuwe briefkaarten uit het kamp wekte mijn interesse, mede door de 
herinnering aan het artikel van Jan waarin de melding van Pim werd besproken. 
 
Voordat we de twee briefkaarten bespreken, nog even een terugblik op het oude artikel. 
Het aankomststempel Weltevreden 31.8.29.2-3V is gedeeltelijk over de censuurstrook 
aangebracht, hetgeen aantoont dat het deel uitmaakt van het poststuk en er niet later is  
opgeplakt. Niet aantoonbaar is de plaats waar de strook werd aangebracht: in Boven Digoel, 
door de controlerende ambtenaar of door de geïnterneerde(n) zelf, of bij aankomst op Java? 
Wat betreft het woord ‘censor’ lijkt er sprake van een misverstand. ‘Censor’ is wel degelijk 
ook een Nederlands woord: de persoon die censureert, dus mijns inziens hoeft het hier niet 
een Engelstalige censuurstrook te betreffen. Met het woord ‘censuur’ is het wel uitkijken, 
want dat is ‘censorship’ in het Engels. Alles in ogenschouw nemende lijkt het stuk in alle 
opzichten echt en authentiek. 
 
Nu de twee nieuwe briefkaarten,  die van later(e) datum zijn. 
 
De eerste (Afb. 3, 4) is een kaart die naar Duitsland is verzonden. Dit is een verrassende 
bestemming, want waarom zou een geïnterneerde Indische nationalist naar Duitsland 
schrijven? Om postzegels te ruilen?  
Nadere bestudering levert het volgende op. 
Afzender is Goenardjo, met stamboeknummer 1314. In een artikel van Takasi Shiraichi uit 
1997, ‘Policing the phantom underground’, wordt Goenardjo genoemd als voorman van de 
SKBI (Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia), de Indonesische Arbeiders Bond, die op 8 juli 
1928 werd opgericht als voortzetting van de PKB, de communistische arbeidersbond. 
Goenardjo was commissaris van het centrale comité en voorzitter van de drukkers- en 
chauffeursbond. Eind 1928 was hij commissaris van het uitvoerende comité van de ‘Bersatoe’ 
Commercial Press Co.’. In december 1929 behoorde hij tot een groep SKBI-leiders en 
propagandisten die naar Digoel werd verbannen. Hij maakte soms gebruik van een alias: 
Hardjosepoetro. Shiraichi noemt in zijn artikel een totaal aantal bannelingen van 1.308. 
 
Goenardjo schreef zijn kaart op 26 juni 1935 (zie achterzijde), waarna controle pas plaats 
vond op 24 juli 1935. Een tweede bemerking in potlood, links van de postwaarden, kan door  
 
 

NING 268 



Oktober 2011                                                                                  ZWP Mededelingenblad nr. 159  – bladzijde  36 

mij niet worden verklaard. Het duurde dus zes weken voordat de kaart daadwerkelijk het 
hulppostkantoor Digoel verliet. 
Geadresseerde is de firma Duncker & Humblat in München, een boekhandel waar Goenardjo 
een aantal boeken bestelt. Er zullen weinig middelbare scholieren zijn die aan zijn Duits 
kunnen tippen, ondanks enkele fouten in de naamvallen! 
 
Tanah-Merah, 26 Juni 1935 
 
Herrn, 
 
Auf Empfehlung Ihres Kunden in über-Digul, des herr A.C. Salim, ersuchen wir Sie uns Ihre 
neueste Preisliste über Bücher nebst Ihrer Verkaufsbedingungen als Probeauftrags zu senden: 
1 exempl. Egoismus und Altruismus in der Nationalökonomie von: Dargun, Lothar von. 
1     ,,        Der Konflikt der modernen Kultur. Von Simmel Georg. 
Wir hoffen auf eine günstige Antwort und zeichnen 
Hochachtungsvoll  Goenardjo 
 
In potlood staat verder: ´Nachnahme / remboursement s.v.p.´, en gestempeld: 
´eingeg. (= eingegangen) 20. SEP. 1935 / gelesen (paraaf in potlood) / beantw. 20.9.35 (in 
potlood)´. 
 
Als de kaart inderdaad ruim zes weken onderweg is geweest, dan is dat  hoogstwaarschijnlijk 
het gevolg van de slechte postale verbindingen. Halverwege de jaren ’30 van de vorige eeuw 
was er een zeswekelijkse verbinding tussen Tanah Merah en Ambon d.m.v. gouvernements-
vaartuigen. 

 
Afb. 3. Voorzijde. Digoel biffage 6.8.35.10-11V. Briefkaart G 56, verzonden naar München. De juiste frankering voor een briefkaart naar 
het buitenland moest 10 cent zijn, vandaar het ‘T’-stempel, en de nabeporting van 7 pfennig  in Duitsland d.m.v. een stempel ‘Nachgebühr’ 
en een geschreven ‘7’. 
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Afb. 4.Achterzijde. 
 
In een e-mail van 22 november 2008 schrijft Peter Storm van Leeuwen, dat het opvallend is 
dat Goenardjo A.C. Salim als referentie gebruikt. Abdul Chalid Salim (1902-1985 en 
begraven in Rijswijk Z.H.), journalist en communist, was een bekende politieke gevangene en 
dezelfde persoon als I.F.M. Salim, de schrijver van het boek dat hieronder wordt genoemd 
(waarom verschillen zijn initialen van zijn volledige voornamen?). 
Hij was een jongere broer van Hadji Agoes Salim (1884-1954), een van de stamvaders van 
het moderne Indonesische nationalisme. Abdul Chalid Salim genoot het twijfelachtige 
voorrecht om gedurende de gehele bestaansperiode in het kamp te verblijven. 
Het lijkt verbazingwekkend dat deze politieke geïnterneerden wetenschappelijke boeken 
konden bestellen in Duitsland. In het boek van I.F.M. Salim, ‘Vijftien jaar Boven-Digoel’ 
lezen wij echter in Hoofdstuk VIII: ‘Over nationalisten en communisten te Tanah-Merah’ 
over de verschillende categorieën geïnterneerden en hun levenswijze. De werkwilligen 
vormden de grootste groep; zij waren in verschillende hoedanigheden op de post werkzaam. 
Salim maakt melding van het feit dat ondanks geldgebrek de intellectuelen onder hen boeken 
bestelden en kochten. De kaart naar Duitsland is hiervoor het bewijs. Bij de evacuatie van het 
kamp in 1943 schonk Salim zijn bibliotheek aan de R.K.-missie in Tanah Merah. 
 
De derde briefkaart (Afb. 5,6) ziet er het onopvallendst uit, maar is misschien wel het meest 
bijzonder, omdat zowel afzender als geadresseerde een geïnterneerde is. A. Samoredjo, 
stamboeknummer 1432, schrijft op 30 november 1942 vanuit Tanah Merah naar D.  
Manoewirijo, stamboeknummer 1336, die in Merauke verblijft. 
De vraag rijst hoe een geïnterneerde uit Boven-Digoel in Merauke verzeild is geraakt. Het 
antwoord hierop vinden we eveneens in het boek van I.F.M. Salim, Hoofdstuk XII: ‘De 
apotheose: het einde van ons interneringsdrama’. 
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In april 1942 werd Noord Nieuw-Guinea door de Japanners bezet en dreigde het zuiden ook 
onder de voet te worden gelopen, hetgeen uiteindelijk niet gebeurde. De autoriteiten vreesden 
dat Digoel zou vallen, met alle gevolgen voor hun persoonlijke veiligheid van dien, terwijl de 
geïnterneerden hoopten dat zij door de Japanners zouden worden bevrijd. Om die reden werd 
besloten de kampen te ontruimen en de geïnterneerden naar Australië te transporteren.  
In 1942 kregen enkele modelgevangenen al de mogelijkheid om naar Merauke te verhuizen 
om landbouw te bedrijven, hetgeen deze kaart lijkt te illustreren. Geadresseerde verbleef in 
het gedeelte van Merauke dat ‘Mopa’ werd genoemd en dat later vooral bekendheid kreeg 
door het vliegveld ‘Mopah’.  
Op een oude kaart staan bij Mopah bevolkingstuinen ingetekend, dus de kans is groot dat 
geadresseerde zich hier bevond. De mededeling op de achterzijde is tamelijk prozaïsch: 
afzender vraagt of een door hem gestuurd bedrag van vijf gulden is aangekomen. 
 
Al met al een mooi stuk uit Onbezet Nederlands-Indië. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 5 en 6. Digoel biffage 1.12.42.16. Briefkaart G 63, verzonden naar de wijk Mopa te Merauke. 
 
 
De twee briefkaarten laten zien dat ook op open kaarten controle plaatsvond. Jan Heijboer  
schrijft dat de commandant van de militaire bezetting tevens het hoofd van het plaatselijk 
bestuur was en dat het bestuurskantoor gedurende lange tijd ook als hulppostkantoor 
fungeerde. Twee vliegen in één klap, zou je kunnen zeggen: het maakt aannemelijk dat  
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controle plaatsvond op het bestuurskantoor, voordat verzending vanuit het zelfde gebouw 
plaatsvond wanneer een gouvernementsvaartuig naar Ambon afvoer. 
 
Gebruikte bronnen 

• Heijboer, J.J. Digoel (1927 – 1943). ZWP 061 (december 1983) 001-003 – Lit. 032-034. 
• Heijboer, Jan en Vroegop, Pim. Brief uit Bali: censuur in Digoel. ZWP 096/006-007 – NING 222-223. 
• Salim, I.F.M., 1973. Vijftien jaar Boven-Digoel. Uitgeverij Contact, Amsterdam. 
• Shiraishi, Takashi, 1997. Policing the Phantom Underground. Indonesia, Vol. 63 pp. 1-46. 
• Published by Cornell University’s Southeast Asia Program. 
• Storm van Leeuwen, P. E-mail verzonden 22 november 2008 aan de schrijver van het artikel. 

 
 
VOORMALIG NEDERLANDS NIEUW-GUINEA: HOE IS HET NU IN WEST 
PAPUA? 
Jan Heijs 
 

Mijn vrouw, Marjolijn Veeger, heeft tot en met haar zevende jaar, als dochter van een 
gouvernementsarts, van 1951 tot en met 1958 in het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea 
gewoond, en wel in het zuidelijke Merauke. In 2009 zijn we samen naar de huidige 
Indonesische provincie Papua (zoals voormalig Nederlands Nieuw-Guinea nu heet) gegaan. 
Voor haar was het terug naar haar jeugd, omdat de school, het ziekenhuis en haar toenmalige 
huis er allemaal nog zijn, maar ook het eten, de geuren, etc. Via via hadden we ook een 
ontmoeting geregeld met het toenmalige kindermeisje, nu een grijze vrouw, die ons 
allerhartelijkst ontving. Voor mijn vrouw waren alle belevenissen een emotioneel weerzien, 
voor mij was het werkelijk beleven wat ik op de vele films van mijn schoonvader had gezien. 
Daarna hebben we nog enkele andere plekken in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea (13x 
Nederland) bezocht. Alhoewel de reisgidsen het reizen daar afraden is het, met inachtneming 
van enkele zaken, goed te doen. 

Uiteraard heb ik er ook geprobeerd wat filatelie te bedrijven. Hierover zal ik eerst wat 
vertellen en daarna zal ik toelichten hoe groot de betekenis van onderwijs is voor de Papua’s 
en waarom hulp vanuit Nederland daarvoor goed werkt en nog steeds nodig is. 
 

Je komt in Papua aan in het noordelijk gelegen Sentani aan het prachtige Sentanimeer, 
een stadje rond het vliegveld op 30 kilometer van de hoofdstad Jayapura (vroeger Hollandia). 
Hier komen in principe alle vliegtuigen vanuit andere delen van Indonesië aan en stap je over 
voor ‘binnenlandse’ vluchten. Het eiland kent geen wegennet dat alle uiteinden van Papua 
met elkaar verbindt. Hier moet je al je reisvergunningen aanvragen, voor iedere locatie één. Ik 
kocht tevens wat enveloppen en postzegels om vanuit diverse locaties enkele brieven te 
kunnen versturen, hetgeen achteraf zeer verstandig bleek te zijn. 

Na twee dagen waren onze reisvergunningen geregeld en vlogen we met de ‘normale’ 
zes uur vertraging naar Merauke. Naast de school en het ziekenhuis vonden we om de hoek 
ook nog het voormalige postkantoor. Dit is nu echter als woning in gebruik (Afb. 1,2).  

In Merauke, gegroeid naar 50.000 inwoners nu, is één winkel waar je ansichtkaarten 
kunt kopen, die er overigens wel uit zien alsof ze nog in de Nederlandse tijd gemaakt zijn. De 
geldautomaten bij de bank zijn echter weer supermodern. Er is een groot modern postkantoor, 
maar het verzenden van gewone brieven naar Nederland, dat kon volgens de postbeambte 
niet. We konden alleen aangetekend verzenden en dat hebben we toen maar gedaan, met bij 
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iedere brief een formulier in tweevoud, een aan de brief of ansichtkaart en een voor onszelf. 
(Afb. 3,4.) De in Sentani gekochte postzegels waren in deze situatie nutteloos. Later 
bevestigden lokale mensen dat ook zij alleen aangetekende post naar Nederland konden 
verzenden. Een lid van de studiegroep ZWP had me gevraagd of ik een poststempel van 
vliegveld Merauke mee kon nemen. Dat leek met niet moeilijk want het vliegveld bestaat uit 
een klein gebouw met drie kleine winkeltjes en een barretje. Maar er was geen postkantoor of 
–loket. En niemand kon zich herinneren dat dat er ooit geweest was. Dus helaas, dat ging niet 
door. 

Na een emotionele week in Merauke vlogen we over Wamena (midden op het eiland) 
en honderden kilometers oerwoud, naar Sentani om vandaar weer terug naar Wamena te 
vliegen. Een rechtstreekse verbinding is er niet. Wamena ligt in een pas in 1938 ontdekte en 
in 1954 ontsloten, hoog gelegen vallei. Het is een, voor begrippen daar, groot dorp met zo’n 
10.000 inwoners. Het is alleen per vliegtuig te bereiken. Na een aantal dagtochten met gids 
door de prachtige natuur ging ik naar het postkantoor om enkele brieven te posten. In het 
kleine kantoortje werd me verteld dat ik er brieven kon verzenden, maar tot mijn verassing 
vroeg de postbeambte of ik wel postzegels had. Want hij had er geen en hij vroeg me of ik 
veertien dagen kon wachten, dan kwam zijn nieuwe voorraad aan. Wij zouden echter nog 
maar twee dagen in Wamena zijn. Uiteindelijk kon ik dan met de postzegels die ik in Sentani 
gekocht had nog een paar brieven versturen. De man nam de brieven in ontvangst en zocht 
een carbonpapiertje. Dit legde hij op de postzegel en vervolgens stempelde hij de brieven door 
met het stempel op het carbonpapiertje te stempelen (Afb. 5). Toch een vrij unieke methode 
die, naar ik later vernam, waarschijnlijk nodig was omdat in de tropen met weinig post een 
stempelkussen te snel uitgedroogd zou zijn. 

Wat een tegenstelling met het laatste postkantoor dat ik bezocht in Abepura, voorheen 
Hollandia-Binnen. Abepura is een voorstad van Jayapura met een universiteit. Het 
postkantoor is een modern airco-gekoeld gebouw. Alle postale diensten die je maar kunt 
bedenken zijn er beschikbaar (Afb. 6). 

Postzegelwinkels schijnen er niet te bestaan in West-Papua, postzegelverzamelaars 
ben ik ook niet tegengekomen. 

Alle brieven en ansichtkaarten die ik vanuit Papua met Indonesische zegels, maar met 
stempels van plaatsen in Papua, naar Nederland heb verzonden, zijn keurig aangekomen. En 
zo heb ik toch ook een filatelistisch aandenken aan deze fantastische reis.  
 
‘Papua Jeugd Naar School’ (PJNS) bestaat 25 jaar 
 

Mijn schoonvader had veel verpleegsters en dorpsverzorgsters opgeleid, zodat ook in 
verafgelegen dorpen, die alleen per rivier door de jungle te bereiken waren, enige 
gezondheidszorg kon worden verleend. En dat werkt nog steeds. Wij hebben vele 
verpleegsters en dorpsverzorgsters van toen, nu oude grijze dames, ontmoet en hen van foto’s 
van henzelf voorzien. Het onderwijs van toen heeft ook effect gehad op hun kinderen. 
Verschillende zijn op hun beurt ook weer gaan studeren en verpleegster geworden. Ook in ons 
hotel was de receptioniste een Papoea-dame die goed Engels sprak en deze taal had geleerd  
door met hulp van PJNS te studeren. 

Zo hebben we met eigen ogen kunnen zien dat onderwijs het middel is om Papoea’s 
zelf voor hun toekomst te laten zorgen. Want leven van wat het oerwoud biedt, kan op steeds 
minder locaties. 

In grotere plaatsen zijn wel scholen, maar kunnen de Papoea’s het schoolgeld en de  
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noodzakelijke schooluniformen niet betalen. Middelbaar en Voortgezet onderwijs kan alleen 
in de grote plaatsen gevolgd worden en dat kan dan voor velen weer alleen als je daar in een 
internaat woont. En dat kost geld, wat er niet is. 

‘Papua Jeugd Naar School’ steunt al 25 jaar, vanaf 1986, het onderwijs aan Papoea’s 
in het zuidelijk deel van Papua. Het betaalt ‘schoolgeld’ voor momenteel 1.300 leerlingen, 
betaalt extra leerkrachten en helpt bij de bouw van scholen en internaten. Ter plekke is een 
comité dat de voortgang en uitgaven controleert. Verder worden via een tweejaarlijks 
werkbezoek bestaande en mogelijk nieuwe projecten bezocht. PJNS werkt volledig met 
vrijwilligers, waardoor 95% van de donaties aldaar wordt besteed, en door de controle ter 
plekke blijft er ook niets aan de strijkstok hangen. 

De donateurs zijn vooral mensen zoals mijn schoonouders en wij, die persoonlijk 
betrokken zijn bij het land. Maar die groep sterft snel uit en voor continuïteit in de komende 
25 jaar is een aanvulling nodig met nieuwe donateurs en vrijwilligers die vanuit een 
maatschappelijke betrokkenheid het onderwijs in West-Papua willen ondersteunen, zodat de 
Papoea’s zelf hun leven vorm kunnen geven. Dat kan vanuit een persoonlijke betrokkenheid 
zijn, maar ook betrokkenheid vanuit bv. een onderwijsorganisatie of maatschappelijk 
ondernemen. 

Dus als u donateur wilt worden, of  in een onderwijsorganisatie werkt, of daar iemand 
kent die deze doelstellingen wil ondersteunen, neem dan contact op: m.veeger@xs4all.nl  
PJNS heeft veel voorlichtingsmateriaal zoals een nieuwe film, tentoonstelling, lespakketten, 
powerpoint, nieuwsbrief etc.  

U kunt ook op de (te ver)nieuwe(n) website kijken:  
www.papoeajeugdnaarschool.nl  

 
 
 
 
 
Afb. 1.Het in 1920 geopende 
 postkantoor in de jaren 1950-1960. 
 
Afb. 2.Het postkantoor bestaat nog 
 steeds, maar wordt nu als woning 
 gebruikt. 
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Afb. 3. Vanuit Merauke kunnen brieven en kaarten slechts per aangetekende post worden verzonden. 

 
Afb. 4. Het bewijs van terpostbezorging behorende bij de ansichtkaart van afb. 3. 
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Afb. 5. In Wamena werd het stempel op ingenieuze wijze aangebracht d.m.v. een afdruk op een carbonpapiertje. 
 

 
Afb. 6. Poststuk verzonden vanuit Abepura 3.8.2009. 
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ALTERNATIEVE POST IN T.P.N.G. 
Wim Vink 
 

Al aan het eind van de negentiende eeuw waren er enkele goudzoekers actief in het 
oostelijk deel van Nieuw Guinea, dat toen nog bestond uit het noordelijke Deutsch Neu 
Guinea en het zuidelijke (Britse, vanaf 1906 Australische) Papua. In 1898 was er een 
goldrush geweest op Sudest Island (Tagula). Kleine hoeveelheden goud werden gevonden op 
de Woodlark eilanden en op het vaste land van Papua bij Yodda, Gira en Lakekamu. Over de 
grens van het Duitse gebied werd goud gevonden bij de Waria rivier. ‘Big Gold’ werd in 
september 1909 ontdekt door Damkoehler en Oldoerp, maar zij kwamen om zonder de 
precieze locatie bekend gemaakt te hebben. 

In de Eerste Wereldoorlog kreeg Deutsch Neu Guinea een Australisch bezetting.  Op 9 
mei 1921 werd het militaire bestuur vervangen door het burgerlijk bestuur onder het mandaat 
van de Volkenbond en er werden hier weer goudzoekers toegelaten; de ‘prospecting’ kwam in 
een versnelling. Goede vondsten werden gedaan aan de voet van Mount Kaindi: in het dal van 
de Bulolo rivier, op 22 october 1922 geproclameerd als "goldfield", en in het dal van de Edie 
Creek. In 1926 vond een ware goldrush plaats en in de loop van de tijd is het gehele gebied 
vernield door de goud-exploitatie. 

De kleinere exploitaties vonden vooral plaats langs de Edie Creek. De vallei van de 
Bulolo rivier werd grootschalig bewerkt door de  Bulolo Gold Dredging Ltd. Daar deze 
locaties van de buitenwereld waren afgesneden door hoge bergruggen geschiedden 
bevoorrading en afvoer aanvankelijk met dragers via zwaar begaanbare steile paden door de 
bergbossen, een tijdrovende en kostbare, inefficiënte manier (een drager eet onderweg een 
deel van zijn vrachtje op). Omvangrijke acties werden dan ook pas mogelijk door het 
pionierswerk van verschillende vliegers. Er werden vliegstrips aangelegd in Lae aan de kust 
en in Wau in het Bulolo gebied. De eerste vlucht Lae-Wau vond plaats op 18 april 1927 door 
E.A. Mustar met een DH37 dubbeldekker van Guinea Airways Ltd.  Wau werd het centrum 
van de goudindustrie. 

De grote verandering kwam door de aankoop door Guinea Airways van moderne 3-
motorige Junkers W34. Met deze vliegtuigen werden gedemonteerde baggermolens naar 
boven gevlogen. De grootste twee van de acht baggermolens wogen bijna 4.000 ton! De hele 
vruchtbare Bulolo vallei werd omgewerkt en veranderd in één grote grindvlakte. De 
goudopbrengst was zeer goed en er werden in korte tijd grote winsten gemaakt. 

Er kwamen concurrerende maatschappijtjes op Wau vliegen; daardoor zakte de 
vrachtprijs aanzienlijk: van 1s 6d per pound in 1927 tot 2d in 1942. Kleinere vliegstrips 
konden alleen met kleine toestellen worden bediend. 
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Voor de verzending naar Australië persten de grote mijnbouwcorporaties  het goud in 

blokken van 750 ounce. Voor aangetekende verzending was het tarief 3½ penny per ounce; 
voor een blok van 750 oz plus verpakking kwam dat neer op ongeveer £ 11. Hiervoor werden 
o.a. de £ 2 en £ 5 Bulolo Goldfield zegels gebruikt. 

Zelfstandige goudzoekers hadden zeer wisselende, maar meestal geringe resultaten. 
Hun kosten van de bevoorrading waren relatief hoog. Een alternatief voor Guinea Airways en 
de P&T werd door O'Niell beschreven voor Surprise Creek Drome (omstreeks 1934). Dit 
veldje was eigenlijk een vrij steile berghelling waarop het gras was ‘gemaaid’. Aan het 
boveneind was een vlak gedeelte in de helling uitgegraven; hierop konden de vliegtuigjes 
geparkeerd worden want, omdat ze geen remmen hadden, zouden ze anders naar beneden 
rollen. Bij het platform stonden plaatijzeren contrapties: de ‘prospectors’ stores’. Van deze 
hutjes bezat de eigenaar-goudzoeker de ene sleutel, de andere had de piloot.  De piloot legde 
zijn vracht en post in het loodsje en nam de post en de orders eruit mee en sloot daarna af. De 
goudzoeker stuurde papoea werkers met zijn sleutel er heen om de spullen en de post op te 
halen en de nieuwe post en orders neer te leggen. "It worked reliably as a postal service - 
unless your store got robbed by some of the local work boys." 
En in 1933 eindigde de prospector George Clark zijn brief vanuit Sunshine Drome aan Jack 
O'Neill met de woorden: "Don't post anything to me; always give it to the pilot of Holden's 
planes." 
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Goudwinning in Bulolo 

(bron: Internet) 
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DE ANTILLEN NA 10.10.10 
Bert van Marrewijk 
 
Op 24 mei j.l. kreeg ik bezoek van Dhr. Joop J. van Sikkelerus, lid van Po&Po en woonachtig 
op Curaçao. Hij had me vooraf van zijn overkomst naar Nederland op de hoogte gesteld, 
zodat ik hem kon vragen informatie en zo mogelijk enkele regionaal gelopen stukken van de 
Antillen-Nieuwe-Stijl mee te nemen. Enkele saillante punten uit de door hem meegebrachte 
informatie heb ik hier kort samengevat. 
  

• Op Curaçao was nog geen beslissing genomen over de nieuwe munt. Wordt het een 
‘Caribische gulden’ (samen met St Maarten), of wordt overgestapt op de Amerikaanse 
dollar? 

• De waarde van de NA gulden wordt, in afwachting van de beslissing, kunstmatig op 
het oude niveau gehouden, terwijl hij in feite steeds minder waard wordt. Gevolg: een 
enorme geldvlucht naar de US $. 

• Vanaf januari 2011 zou er op Curaçao elke maand een serie postzegels verschijnen. 
De eerste zegel verscheen echter pas in april 2011 (Afb. 1; Curaçao/26,  4.V.11). Deze 
zegel heeft nog een waarde in Antilliaanse centen. 

• Ook van Caribisch Nederland zou een nieuwe zegel zijn uitgekomen. Ook deze is ‘per 
ongeluk’ nog van een waarde in Antilliaanse munt i.p.v. dollarcent voorzien. 

• De postbestelling op Curaçao functioneert nauwelijks meer. Op het hoofdkantoor in 
Groot Kwartier moeten de klanten zelf hun post komen uitzoeken. 

• Oude Antilliaanse postwaarden worden voor frankering nog algemeen gebruikt en 
geaccepteerd. Zie de voorbeelden in Afb. 2 (Drukwerktarief 59ct, 16.XII.10) en Afb. 
3 (Brieftarief 111ct, OCT 1?/2010 naast SEP 1?/ 2010). 
 

Ook een brief van de 3e gewichtsklasse van JAN -5 2011 heeft nog een Antilliaanse zegel van 
285ct (Afb. 4). Of dat tarief toen nog gold betwijfel ik; het enkelvoudig tarief was inmiddels 
verhoogd naar 112ct (zie Afb.1).  In twee roodfrankeringen van 29.04.11 resp. 04.05.11 (Afb. 
5a en 5b) komt nog steeds de landsnaam Nederlandse Antillen voor. En op een brief naar 
Nederland van eind maart 2011 zien we de 10.10.10 zegel van Curaçao in combinatie met een 
baliefrankeerstrook van NAF 0,79 van de Nieuwe Post / Nederlandse Antillen (Afb. 6). 
Kortom, er was nog veel bij het oude  gebleven. 
 
Maar intussen zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest. Klaas Keessen stuurde me een e-mail 
met bijlagen, waarop afbeeldingen van onlangs verschenen postzegelreeksen van Aruba, 
Curaçao. St Maarten en Caribisch Nederland te zien zijn. Ik heb hem gevraagd om zelf een 
stukje over deze emissies voor ZWP te schrijven. Aangezien mijn pc inmiddels gecrasht is, 
kan ik niet nagaan of en hoe hij daarop heeft gereageerd. Anders houdt u dat tegoed voor een 
volgende keer. 
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Afb. 1.De eerste Curaçaose zegel van dit jaar, met de frankeerwaarde nog in Antilliaanse centen 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 2. Oude Antilliaanse postwaarden worden nog gewoon geaccepteerd. 
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Afb. 3. Idem 

 
Afb. 4. Brief 3e gewichtsklasse 5 januari 2011, nog met frankeerzegel van de Nederlandse Antillen 

 
Afb. 5a.Roodfrankering van 29 april 2011 met landsnaam ‘Nederlandse Antillen’ 
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Afb. 5b.Roodfrankering van 4 mei 2011 met landsnaam ‘Nederlandse Antillen’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afb. 6.De 10.10.10-zegel van Curaçao in combinatie met een baliefrankeerstrook van de Nieuwe Post / Nederlandse Antillen 
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275 JAAR EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE  
Teus Kamper 
 
Een aanvulling op de publicatie van de gelegenheidsstempels van de Republiek Suriname, 
ontvangen van mevrouw Van Leesten. 
Uitgegeven ter gelegenheid van 275 jaar Evangelische Broedergemeente Provincie Suriname, 
Nederlandse Antillen en Aruba. 

 
Tevens is hiervan een carnet verschenen in een oplage van 1.000 stuks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnenkant 
carnet 
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Buitenkant carnet 
 
 
 

Verpakking carnet 
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