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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 161 
 
Het lukte ons net niet om nummer 161 voor de zomervakantie af te hebben; u ontvangt het 
daarom in augustus. Hopelijk heeft u in deze periode de filatelie niet geheel terzijde 
geschoven ten gunste van de Olympische Spelen, die op het moment van schrijven al zijn 
begonnen, o.a. met gouden medailles voor Marianne Vos en Ranomi Kromowidjojo. Tussen 
de wedstrijdverslagen door kunt u ter afwisseling de interessante artikelen in dit nummer 
lezen, die zijn geschreven door de heren Van Aalzum, Ackerstaff, Dijkstra, Van Marrewijk, 
Mohrmann, R. Muller, Rummens, Severijn en Vink. De bijdragen van Rob Ackerstaff en Rik 
Muller zijn hun eerste voor ons blad. Hopelijk volgen er meer, zowel van hen als van anderen, 
want goed voorbeeld doet goed volgen. 
Kopij voor ZWP 162, het laatste nummer van 2012, graag inzenden voor 1 oktober 2012. 
Verzoek van de redactie: gelieve artikelen aan te leveren in niet-opgemaakte vorm en afbeel-
dingen als bijlage mee te zenden. Standaard dpi (of ppi) is 200 bij de meeste scanners 
(bijvoorbeeld bij de scanners van HP), maar wij kiezen voor 300 dpi, die geven een beter  
resultaat. Graag even overleg met de redactie indien u hiervan afwijkt. 
 
BIJEENKOMSTEN  2012 
 
Ons onderkomen in Ede: ‘De Brink’, Padberglaan 18, 6711 PD Ede, tel.: 0318 – 61 50 48. 
Als de treinen (op tijd) rijden, dan bent u 
binnen het uur van Amsterdam CS in Ede! 
Overige reistijden: vanaf Den Haag CS: 75 
minuten, vanaf Utrecht 25 minuten, vanaf  
Nijmegen 30 minuten. 
Bij aankomst op NS Station Ede-Wageningen 
het station aan de noordkant uitlopen. Klein 
stukje rechtdoor, vervolgens linksaf (Ariëns-
weg) en daarna meteen weer rechtsaf (Pad-
berglaan). Bij elkaar is het niet meer dan 200-
300 m lopen (2 minuten). De Brink ligt zeer 
dicht bij de molen. 
Automobilisten die vanaf de A12 komen 
(Utrecht-Arnhem) moeten de afslag Wage-
ningen/Ede nemen. Daar vrijwel iedereen 
tegenwoordig over een geavanceerd naviga-
tiesysteem beschikt, gaan wij ervan uit, dat 
eenieder in staat is het station zonder al te veel 
problemen te vinden. 
 
N.B. Gratis parkeren aan de noordkant van het 
station! In één der omliggende straten is ook 
mogelijk. 
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Data bijeenkomsten 2012 
 
15 september (en dus niet 16 september, zoals abusievelijk vermeld stond in ZWP 159!), met 
een presentatie van Wim Tukker over een Australisch onderwerp: Adams Tattersall’s. 
17 november (clubtentoonstelling). Vergeet u niet uw deelname door te geven aan 
tentoonstellingscommissaris  Wim Tukker of aan secretaris Han Dijkstra, onder vermelding 
van de titel van de inzending en het benodigde aantal kaders.  
 
Het gebruikelijke programma van een bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
10.00 zaal open; ruilen, (ver)kopen, bijpraten, gegevens uitwisselen, stukken scannen 
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 
 
De data voor 2013 zijn: 23 februari – 20 april – 22 juni – 21 september – 23 november 
 
 

LEDENMUTATIES 
 
Nieuwe leden 
J. Braaksma 
B.Schuring 
 
Belangrijke evenementen en PR 
 
Hollandfila 
24 en 25 augustus 2012 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
Filafair 2012 
14 – 15 september 2012 
Maaspoort Sports en Events 
Marathonloop 1 
5235 AA ’s-Hertogenbosch 
www.filafair.nl 
 
Postex 2012 
19-21 oktober 2012 
Americahal, Laan van Erica 55, Apeldoorn 
 
Eindejaarsbeurs 2012 
28 en 29 december 2012 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
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BESTUUR 
 
Secretariaat 
 
Voor de bestuursfunctie van secretaris, die in 2013 vrijkomt, is een kandidaat gevonden. Peter 
Muller heeft zich bereid verklaard Han Dijkstra op te volgen. Hij zal, wanneer er geen 
tegenkandidaten zijn, op de algemene vergadering van 20 april 2013 worden geïnstalleerd. 
 
Vervalsingen 
 
In ZWP 159 waarschuwde Jan Heiboer al voor eBay-aanbieder ‘van eekelen5733’, die 
regelmatig ondeugdelijk materiaal aanbiedt. Vele gedupeerden, onder wie leden van onze 
studiegroep, hebben inmiddels - tevergeefs - gereclameerd bij de verkoper zelf, of contact 
opgenomen met de directie van eBay en met de NVPH. Het aangeboden materiaal bestaat 
grotendeels uit valse afstempelingen en opgedrukte zegels, o.a van Nederlands-Indië, veelal 
met dezelfde soort drukinkt. Het verweer van verkoper Van E. luidt, dat het gaat om ‘na de 
oorlog vervaardigde privé-opdrukken’, hetgeen een eufemistische omschrijving is van de 
rommel die wordt aangeboden.  
 
Boekbespreking MAS (Melanesian Air Service)  
 
Door de West Papua Bibliotheek in Amstelveen is in januari van dit jaar een fotoboek 
uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat in 1962 de Melanesian Air Service (MAS) van 
start ging.  
De MAS werd in 1961 door een aantal illustere zakenlieden uit Nederlands Nieuw-Guinea 
opgericht, met als doel het verzorgen van het passagiers- en vrachtvervoer naar en in het 
centrale bergland van Nederlands Nieuw-Guinea. Dit ging niet zonder slag of stoot, want de 
KLM wilde niet dat de belangen van haar dochtermaatschappij ‘De Kroonduif’ werden 
aangetast. Op 14 januari 1962 vond uiteindelijk de doop van het eerste toestel plaats op het 
vliegveld van Sentani. Dit toestel, een Cessna 185, kreeg de toepasselijke naam ‘Anak Mas’, 
hetgeen ‘kind van het geluk/goud’ of 
‘gelukskind’ betekent. Als gevolg van de 
overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea aan 
Indonesië kwam er een vroegtijdig einde aan de 
activiteiten van de MAS. 
Het boek is in een beperkte oplage van slechts 
100 exemplaren gedrukt, waarvan 70 
genummerde exemplaren op naam. Het heeft 134 
pagina’s, in een groot formaat van 30 x 30 cm. 
De prijs is € 82,50, vermeerderd met € 6,75 
verzendkosten binnen Nederland. 
Haast u, wanneer u nog een exemplaar van dit 
schitterende boek wilt bemachtigen! Voor meer 
informatie kunt u terecht bij ons lid Phia de 
Groot, tevens een der samenstellers.  
Adresgegevens: West Papua Bibliotheek 

Max Havelaarlaan 117 
1183 LN Amstelveen 

Het boek is ook op internet in te zien en te 
bestellen: www.west-papua.nl 
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LUCHTPOST VAN VOOROORLOGS NEDERLANDS-INDIE 
HET EUROPESE TRAJECT 
Wim van Aalzum 
 

Nadat de KLM in september 1930, na series proefvluchten in 1928 en 1929, op de verbinding 
Amsterdam-Batavia de geregelde veertiendaagse dienst was gestart, werd een jaar later de 
wekelijkse dienst geopend. Daarbij werd uitgegaan van een overtochtduur van 12 dagen. De 
route door Europa liep over Centraal Europa en de Balkan naar Athene, dat de tweede dag 
werd bereikt. 
Al in 1929 had de piloot Beekman, die onder Smirnoff in september 1929 zijn eerste vlucht 
naar Indië had gemaakt, gewezen op de slechte weersomstandigheden bij het vliegen over de  
winterse Balkan en op de wenselijkheid in dat seizoen, de periode november-april, een route 
door zuidelijk Europa te volgen. Daarvoor moesten luchtvaartovereenkomsten met de 
betreffende landen worden gesloten, welke ontwikkelingen uitvoerig zijn beschreven door  
Dierikx in zijn dissertatie ‘Begrensde Horizonten’ (1988). 
Eind oktober 1931 kon de KLM de via Marseille en Rome lopende winterdienst invoeren, 
hetgeen consequenties had voor de routing door Europa van de luchtpost naar en vanuit Indië  
van de Europese landen die in de zomerdienst wel en in de winterdienst niet werden 
aangedaan, en uiteraard voor Frankrijk en Italië. 
Van veel brieven is de gevolgde route per brief niet vast te stellen en moet worden afgegaan 
op de geldende praktijk. In dit artikel worden brieven getoond uit de eerste helft van de 
dertiger jaren, die geselecteerd zijn op stempelingen die duidelijke aanwijzingen geven. 
 

Indische post voor Frankrijk ging per KLM naar Amsterdam en vandaar met de meermaal- 
daagse KLM/Farman dienst naar Parijs. Brief 1 met bestemming Zuid-Frankrijk was zondag 
24 mei 1931 in Amsterdam aangekomen en op 25 mei naar Parijs gevlogen ter verdere door- 
zending. 

 
Brief 1. Semarang (14.5.31.7-8V) – Antibes (Alpes Maritimes 28-5 31 18).  DS Paris Gare du Nord Avion 25-V 1931 14.15,    

              DS  Paris-Gare-Avion 25 5 31 21,  KLM’s PH-AEZ vertrek Batavia 15/5, aankomst Amsterdam 24/5 
 

NI  503 
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Franse post naar Indië  liep in de winterdienst of via Amsterdam of via Marseille. Brief 2 kon 
nog in Marseille mee met het KLM-toestel ‘Oehoe’, dat, op 7 december 1933 vertrokken uit 
Amsterdam, door slechte weersomstandigheden Rome de eerste dag niet had gehaald en op 
8/12 van Marseille vertrok. 

 

Brief 2. Montluçon Allier (7 12 33 17)-Buitenzorg (18.12.33.-8.), DS Lyon a Marseille Avion 8 -12 33, PH-AIO vertrek 
Amsterdam 7/12, vertrek Marseille 8/12, aankomst Batavia 17/12 

 
De Franse verbinding met Indochina was in september 1931 nog tweewekelijks. In de weken 
dat Air Oriënt niet naar Saigon doorvloog, werd de Franse post in Bagdad door de KLM over- 
genomen, de andere week in Bangkok. Brief 3, vliegbestemming Medan, is per trein van  
Bordeaux naar Marseille vervoerd en van Marseille naar Bagdad per Air Oriënt, aankomst 
4/10, om dezelfde dag per KLM door te gaan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Brief 3. Bordeaux(29 9 31)-Bindjei (12.10.31.6-7V), DS 
Marseille-Gare BchesduRhone30.IX 1931 8, DS Medan 
11.10.31.4-5N, Marseille-Bagdad AO 1-4/10, Bagdad-
Medan KLM 4-11/10 
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Een zeer zeldzame route voor de Franse post naar Indië was de verzending met de over Boe- 
dapest lopende CIDNA lijn Parijs-Straatsburg-Boekarest, brief 4.  De afzender ging uit van 
verzending via Amsterdam ‘sur Pays-Bas’, maar waarom dit stuk niet op 21 juni 1933 van 
Parijs naar Amsterdam is gegaan - KLM’s ‘Oehoe’ vertrok op 22/6 - is niet duidelijk. 

 

 

Brief 4. Paris (R.desFillesduCalvaire 20 -6 33 1730)-Bandoeng (-1.7.33.18.), DS Paris R.P.Avion 20.VI 1933 23, DS 
Strasbourg-Gare-Avion 22 -6 33 5 

In Frankrijk had de KLM geen postrechten. Marseille, dat in de winterdienst werd aangedaan, 
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was een technische tussenlanding, waarbij op de retourvluchten uitladen van voor Frankrijk 
bestemde post mogelijk was. Brief 5 is een voorbeeld van uitlading in Marseille van een stuk 
bestemd voor noordoost Frankrijk. 

 

 
Brief 5. Medan (23.4.34.11-12V)-Phalsbourg (Moselle), DS Marseille-Gare-Avion BchesduRhone 3 V 1934 18, PH-AIR 
vertrek Medan 26/4, aankomst Marseille 3/5 
 

Italië had in de zomerdienst een directe verbinding met Indië. Rome werd daarmee een over-
slag voor post uit en naar Centraal Europa. Brief 6 uit Medan vloog in november 1932 met de 
KLM naar Rome en vandaar door naar Praag; brief 7 in dezelfde maand uit Milaan via 
overslag in Rome per KLM naar Batavia. 
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Brief 6. Medan (18.11.32.7-8N)-Praha 7 Cizina(Etranger) -2.XII.32-8, DS Posta Aerea Roma Ferrovia 29.11.32.13, PH-AIS 
vertrek Medan 19/1; opm. overfrankering 5 cent, verschuldigd luchtrecht 30 port 15 
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Brief  7. Milaan(Milano C Posta Aerea 10.11.32.13)-Batavia(-Centrum 23.11.32.16.), DS Roma Ferrovia Posta Aerea 
11.11.32.-3,  PH-AIO vertrek Amsterdam 10/11, aankomst Batavia 23/1; opm. frankering lire 7.75 luchtrecht 2x3.25 port 
1.25 
 

Brindisi werd in 1934 eveneens een commerciële stop, waarbij aan de Italianen het vervoer 
over de route Marseille-Rome-Brindisi-Athene voorbehouden bleef. Brief 8 voor Malang is in 
december 1934 per trein van Merano via Verona naar Brindisi gezonden -  afzender gaf op de 
brief aan "via Rome p/KLM" - en ging door met de KLM. 

 
Brief 8. Merano(Bolzano Assic. Racc. 25.12.34.10)-Malang(-6.1.35.17.), DS Verona Ferrovia Espressi 25.12.34.XIII19. 
Brindisi Posta Aerea 26.12.34.13 Brindisi Posta Aerea 28.12.34.-4. PH-AIP vertrek Amsterdam 27/12, aankomst Batavia 
4/1; opm. frankering lire 4.75 luchtrecht 3.50 port 1.25,  assic(urata) = verzekerd en racc(omandata) = aangetekend 
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Boedapest was in de zomerdienst een belangrijke overladingsplaats voor de post uit/naar 
Centraal Europa, maar in de winterdienst werd de post uit Indië door de KLM niet verder 
vervoerd dan Athene. Brief 9 uit december 1931 met eindbestemming Boedapest heeft het 
Griekse stempel (vertaald) "Athene aankomst per luchtpost". 
 

 

 
 
 

 

Brief 9. Poelauradja(15.12.31.8-9V)-Boedapest, DS Medan 15.12.31.7-8N, DS Athene 25.XII 31. 5 M, PH-AIE vertrek 
Medan 19/12, aankomst Athene 25/12, opm. vertaling Grieks stempel: aankomst per luchtpost 
 
Brief 10 uit Bandoeng heeft als bestemming Zwitserland en is in de zomerdienst (oktober 
1932) in Boedapest uitgeladen.  

 
Brief 10. Bandoeng(30.9.32.-2.)-St. Gallen, DS Legiposta Budapest72 932OKT.-8.E 8, PH-AII vertrek Bandoeng 30/9, 
noodlanding in Siam, post overgenomen door PH-AID, vertrek 2/10 van Batavia 
 
Duitse post voor Indië liep veelal over Amsterdam; vanuit Berlijn kon de post met de dage- 
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lijkse KLM/DLH dienst of per trein, zie brief 11, via Emmerich gaan. Voor binnenkomende 
post was Leipzig, dat voorjaar 1932 in de plaats van Neurenberg was gekomen, belangrijk. In 
ZWP 159 (pag. 9) is een brief van oktober 1933 uit Batavia naar Dresden afgebeeld met de 
speciale stempels  ‘Mit Luftpost befördert’ van zowel Leipzig als Dresden.  

 
Brief 11. Berlijn(-Charlottenburg 27.4.32.15-16)-Soerabaja(15.5.32.20.), DS Emmerich 28.4.32.7-8V, DS Medan 13.5.32.6-
7N, PH-AII vertrek Amsterdam 5/5, aankomst Medan 13/5, in nachtstop Medan sortering op bestemming buitenlandse post 
 

In de winterperiode, wanneer de donderdags van Amsterdam vertrekkende KLM niet haalbaar 
was, bood IA’s lijn naar Singapore een alternatief door overname in Athene van per DLH 
aangeleverde post. Brief 12 uit februari 1934 kwam langs deze weg en vanaf Singapore per 
KNILM enkele dagen eerder in Batavia aan dan het volgende KLM toestel. 

 
Brief 12. Joachimsthal(15.2.34.18-19)-Buitenzorg(28.2.34.18.), DS Berlin C L 2 15.2.34.21 22, DS München Bahnpostamt 1 
16.2.34. 18-19  naar Athene DLH, naar Singapore IA, naar Batavia KNILM 

NI 510 
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Ook Oostenrijkse post naar Indië liep in de winterdienst over Athene. Naast DLH vloog de 
Franse CIDNA via de hoofdsteden van centraal en zuidoost Europa naar Athene. Brief 13 van 
het CIDNA kantoor op het Weense vliegveld Aspern naar Soerabaja is daarvan een 
uitzonderlijk voorbeeld. 
 

 
Brief 13. Wenen(Flugfeld Wien-Aspern P-A.Wien 1)-Soerabaja(-5.3.33.21.), DS 1/1 Wien 1 Flugpost a 24.II.33.-7,  
DS  Batavia-Centrum -4.3.33.17., Wenen-Athene CIDNA, Athene-Batavia PH-AIP aankomst 4/3 
 
Noot.  In 1933 gingen Farman, Air Oriënt en CIDNA samen met Air Union op in één 
Franse luchtvaartmaatschappij: Air France. 
 

**** 
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FRAUDULEUS HANDELEN EN HET VERNIETIGEN VAN 
FRANKEERZEGELS IN NEDERLANDS-INDIË 
Rob Ackerstaff 
 
Inleiding 

Al vanaf het begin ben ik als filatelist vooral geïnteresseerd geweest in gebruikte 
postzegels. Waarschijnlijk is dat gekomen, omdat ik als jongetje van 14 jaar mijn verzameling 
ben gaan aanleggen met behulp van de grote hoeveelheden kantoorpost, die mijn vader 
wekelijks mee naar huis bracht. In die tijd kwam het niet in mijn hoofd op, dat je de zegels 
ook ongebruikt of zelfs postfris in een album kon opbergen. Mijn verzamelgebied was toen 
Engeland en Britse koloniën en na enige tijd ontdekte ik, dat bijvoorbeeld zegels van India - al 
of niet voorzien van een opdruk - ook gebruikt waren in Aden, Zanzibar of de kleine 
oliestaatjes aan de Perzische golf. Ook zegels van het moederland van dit verzamelgebied zijn 
in de jaren van koningin Victoria gebruikt in landen als Cyprus, Gibraltar en in wat nu Nigeria 
heet. Het pronkstuk uit mijn verzameling Britse Gemenebest is dan ook een paartje van 2½ 
penny van Victoria (SG. No: 201) 9, een Engelse zegel met de afstempeling BONNY RIVER 
(Afb. 1). Twee zegeltjes die zelf niets waard zijn, maar door deze afstempeling voor mij 
ineens een wereld aan fantasieën deden opengaan.  

 

 

 

 

 

 
Toen ik vele jaren later de verzameling Nederlands-Indië van wijlen mijn vader kon 

overnemen, was ik dan ook snel verkocht, toen een van mijn postzegelmaatjes me een aanzet 
van een stempelverzameling van dit land aanbood. Sindsdien ben ik helemaal gegrepen door 
de vele typen stempels, die in de loop der jaren in deze reusachtige archipel voor het 
vernietigen van postzegels zijn gebruikt. Naast het domweg zoeken naar allerlei typen en 
varianten van gebruikte stempels, is de laatste tijd mijn belangstelling steeds meer uitgegaan 
naar de hele ‘cultuur’ die zich rond het afstempelen van zegels in het voormalig Nederlands-
Indië manifesteerde. In het hierna volgende probeer ik daar verslag van te doen.  
 
 

NI 512 

Afb. 1: Het plaatsje BONNY ligt in het oostelijk deel van de Niger-delta in het huidige Nigeria.  
Destijds viel dit onder Niger Coast Protectorate en oorspronkelijk konden er Britse zegels worden 
gebruikt, welke dan werden vernietigd met een eenvoudig rondstempel. Links de hierboven be-
schreven 2½ penny ( C  SP  6  92) en rechts de ½ penny van de serie die in 1893 is uitgegeven (SG no. 
45; A  JA  6  94).  
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Ontduiking van porten 
 
 Het ontduiken van de wettelijk geregelde betaling van frankeerzegels heeft in 
Nederlands Indië kennelijk al vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld. Immers in ‘het 
verslag omtrent den Post- en Telegraafdienst in Nederlands Indië uit 1894’ treft men op 
pagina 65 onder de paragraaf Ontduiking van porten het volgende aan: Op den 1en en op den 
3en Februari werd door den kantoorchef te Bondowoso telkens een brief uit de bus gelicht, 
waaraan een blijkbaar reeds gebruikt frankeerzegel was gehecht, hetwelk sporen droeg van 
eene poging om den daarop voorkomende stempelafdruk weg te nemen. Ten aanzien van den 
eerstgenoemden brief was het gepleegde feit voor geen bewijs vatbaar, waarom van eene 
rechtsvervolging tegen den afzender daarvan werd afgezien. De afzender van den anderen 
brief werd echter door den landraad te Bondowoso veroordeeld tot 4 maanden dwangarbeid 
buiten de ketting, wegens het “desbewust gebruik maken van een frankeerzegel, dat door een 
daarop geplaatsten stempelafdruk is vernietigd”.  
 Uit dit citaat komt een aantal interessante feiten naar voren, die heden ten dage in een 
enigszins ander licht kunnen worden geplaatst. Kennelijk is het frauduleus hergebruik van 
frankeerzegels iets dat eind 19e eeuw in Nederlands-Indië met enige regelmaat voorkomt. 
Immers er is sprake van meerdere brieven, die sporen dragen van een poging om de 
stempelafdruk onrechtmatig te verwijderen en - kom daar anno 2012 nog eens om - bij het 
lichten van de post werd daar kennelijk opgelet. En ook de strafvervolging was niet gering. 
Vier maanden dwangarbeid zal het eventuele gezin van deze arme man niet in de koude 
kleren zijn gaan zitten. Het kantoor te Bondowoso was al vanaf augustus 1874 een post-
kantoor en we mogen dan ook veronderstellen dat in 1894 het vierkantstempel daar reeds in 
gebruik was genomen 8. Het onzichtbaar verwijderen van vierkantstempels lijkt mij geen 
eenvoudige en een tijdrovende zaak met, bij onrechtmatig hergebruik van het resultaat, een 
potentiële zware lijfstraf in het vooruitzicht. Weliswaar ‘buiten den ketting’, maar toch van 
een wezenlijk ander karakter dan de huidige alternatieve straffen – bv. onbetaalde arbeid ten 
algemene nutte.    
 
Spanningsveld met de filatelist 
 
 Het voorkomen van onrechtmatig hergebruik van frankeerzegels heeft in Nederlands 
Indië geleid tot een interessant en zich jaren voortslepend spanningsveld met die andere 
gebruiker van de zegels, de filatelist. Het feitelijk beschadigen van frankeerzegels ter 
voorkoming van hergebruik werd eigenlijk al ingevoerd bij het gebruik van het nummer- of 
puntstempel. Immers het in dit stempeltype aanwezige segment met puntjes had de voor de 
filatelist vervelende consequentie, dat het zegelbeeld beschadigd kon raken en de zegel voor 
de verzamelaar waardeloos werd. Met de invoering van het vierkantstempel, een stempeltype 
dat in Nederland nooit gebruikt is, werd in principe een aanzienlijk grotere hoeveelheid 
stempelinkt op de zegels aangebracht dan bij het puntstempel of kleinrondstempel. Een groot 
nadeel was echter, zeker bij slijtage en/of slecht onderhoud van deze stempels, dat de 
poststukken een onaanzienlijk aanzien kregen. 
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De grote hoeveelheden stempelinkt maakte onrechtmatig hergebruik van de zegels zeker 
lastig. Maar vaak zijn de afstempelingen van het vierkantstempel met betrekking tot 
plaatsnaam en datum moeilijk te ontcijferen. En dat laatste was toch een van de belangrijke 
functies van het afstempelen: het door de ontvanger kunnen nagaan hoe snel en efficiënt de 
post werd bezorgd.   
 Een andere strategie die onrechtmatig hergebruik van frankeerzegels moest 
voorkomen, was het gebruik van in water oplosbare kleurstoffen voor de drukinkt. De eerste 
zegels waarbij dit procedé werd toegepast, is de cijferemissie van Vürtheim. Hoewel de eerste 
uitgave van deze serie uit 1902-1909 nog gewoon kan worden afgeweekt, werden in 1912 
dezelfde zegels ter voorkoming van het afwassen der afstempeling gedrukt op speciaal 
geprepareerd papier6 (NVPH 40a t/m 49a). Sindsdien is het gebruik van in water oplosbare 
drukinkt een nachtmerrie geworden voor iedere verzamelaar van Nederlands-Indië.  
 Ook de introductie van de biffagerand bij sommige kortebalkstempels moet gezien 
worden als een poging om onrechtmatig hergebruik van frankeerzegels te voorkomen. De 
term ‘biffage’ komt uit het Frans en betekent ‘het doorhalen’ of ‘doorhaling’ en moet in dit 
verband dus wijzen op het zodanig doorhalen of wel beschadigen van het zegelbeeld, dat 
hergebruik van de zegel onmogelijk wordt. De tanden van de biffagerand moesten, samen met 
de kruisjes in de onderring, voor het beschadigen zorg dragen. Deze onderdelen van de 
stempel lagen een fractie van een millimeter boven het stempeloppervlak, bij afstempeling 
resulterend in een meer of minder duidelijke impressie in het zegelbeeld. Ook nu echter kon 
de postzegel beschadigd worden (Afb. 2), hetgeen weer aanleiding was tot de nodige 
verontwaardiging in filatelistenland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 1939 wordt door de heer Van Heusden, inspecteur van de Indische PTT, een lezing 

gehouden, waarin hij het volgende stelt7: “Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is in 
1929 weder overgegaan tot het invoeren van stempels met gladden rand. 
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Afb. 2: Twee voorbeelden van een gedeeltelijke dan wel totale vernietiging van zegels door de biffage-
rand van respectievelijk een langebalkstempel BENGKALIS (links) en een kortebalkstempel 
SEMARANG (midden). Rechts de achterzijde van de zegel links, waarbij goed te zien is dat de biffage-
rand het zegelbeeld heeft beschadigd (pijltje).  
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Gemeend werd dat met deze stempels wel goede resultaten zouden worden bereikt daar de in 
gebruik zijnde frankeerzegels op zoodanige wijze waren vervaardigd, dat voldoende garantie 
aanwezig werd geacht, dat ook pogingen om afdrukken van stempels met een gladden rand 
weg te nemen, onmiddellijk in het oog zouden vallen. De bijzondere eigenschappen der 
frankeerzegels bleken evenwel niet voldoende te zijn om alle frauduleuze bewerkingen 
zichtbaar te maken. Daarom werd besloten tot invoering van een nieuw stempeltype, de z.g. 
blokstempel, welke niet voorzien was van een biffagerand en derhalve geen beschadiging van 
de zendingen zou veroorzaken ”, einde citaat. 
 Met andere woorden, het blokstempel of wel het puntvlakstempel type 1 was geboren 
met alle daaraan klevende bezwaren.  
 
Groeiende burgerlijke ongehoorzaamheid 
 
 Was er eind 19e eeuw nog sprake van een enkele inwoner die zich probeerde te 
verrijken ten koste van de PTT, in de daarop volgende jaren nam dit probleem steeds grotere 
vormen aan. Met name het Chinese volksdeel had in dit verband een slechte reputatie4. Zij 
zaten veelal in de tussenhandel, die gepaard ging met de nodige correspondentie en dus een 
frequent gebruik van postzegels. Zou men de zegels nu voor minder dan de nominale waarde 
kunnen aanschaffen, dan verkreeg men direct een niet onbelangrijk financieel voordeel. De 
postfrisse zegels werden voorzien van een transparant en afwasbaar dun harslaagje, dat na 
gebruik met water verwijderd kon worden en zo kon men eenvoudig de stempels verwijderen 
en de zegels hergebruiken. De winst was voor de Chinese handelaren kennelijk aantrekkelijk, 
immers het postzegelgebruik liep in de loop der jaren aanmerkelijk terug en dit bleef bij het 
hoofdbestuur van de Indische PTT niet onopgemerkt. Had men de ‘bewerkte’ zegels nu alleen 
gebruikt voor de gewone correspondentie, dan was men er waarschijnlijk niet snel 
achtergekomen hoe de vork aan de steel zat. Maar men ging ‘bewerkte’ zegels ook gebruiken 
bij postwissels, waar vaak een relatief hoog bedrag aan zegelwaarde moest worden betaald. 
En dit wekte de argwaan van oplettende postbeambten. Men startte een onderzoek, dat de 
ware gang van zaken boven tafel bracht. Deze ontdekking leidde tot een verdere invoering 
van afwasbare kleuren, mogelijk naar voorbeeld van enkele Engelse koloniën. Het frauduleus 
‘bewerken’ van postzegels was nu veel lastiger geworden, maar de praktijk leerde dat men 
met het gebruik van de afwasbare kleuren vele bonafide verzenders van brieven ernstig 
dupeerde. Met name in die streken van de archipel waar de Westmoesson gepaard ging met 
zware tropische regenbuien was de atmosfeer doorlopend zeer vochtig. De zegels met 
afwasbare kleuren bleken hiertegen niet bestand. Herhaaldelijk kreeg men van planters uit 
genoemde streken de klacht, dat de postzegels onbruikbaar waren geworden omdat de 
kleurstof al losliet voordat ze op een brief konden worden geplakt. En uiteraard deed dit 
probleem zich ook voor bij de zegelvoorraden van de postkantoren in genoemde streken. Dit 
kon natuurlijk niet de bedoeling zijn en een nieuwe list moest worden bedacht. In eerste 
instantie was dit dus het stempel met een biffagerand! 
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Tot 1914 werden alle in Nederlands-Indië gebruikte stempels vervaardigd bij de Munt te 
Utrecht. De bestellingen werden gedaan door de Indische PTT met tussenkomst van het 
Departement van Koloniën. Tijdens de eerste wereldoorlog werd het verkeer tussen Indië en 
het moederland praktisch geheel gestaakt. Slechts sporadisch konden goederen vanuit 
Nederland naar Indië worden verzonden en dan alleen die welke niet aangemerkt konden 
worden als zogenaamde oorlogsgoederen en metalen stempels vielen daar niet onder. Men 
was dus gedwongen om in de eigen behoefte aan stempels te voorzien *. In eerste instantie 
beschikte men nog over de gebruikelijk kleine voorraad, hoofdzakelijk dagtekeningstempels, 
welke gebruikt kon worden bij een plotseling opkomende behoefte. Het graveren geschiedde 
dan door Chinezen (sic!), doch dit liet nogal te wensen over en er werd besloten het graveren 
zelf ter hand te nemen. Het voorstel was om de werkplaats van de PTT te Weltevreden met 
een stempelsnijderij en graveerinrichting uit te breiden. Toen in 1916 de voorraad blanco 
dagtekeningstempels dreigde op te raken, moest overigens in eerste instantie nog worden 
uitgeweken naar de Artillerie Constructie Winkel te Soerabaja, daar de Werkplaatsen van de 
PTT te Weltevreden nog niet in staat waren de nieuwe taak uit te voeren.  
 De Eerste Wereldoorlog bracht voor de postkantoren ook de nodige problemen met 
zich mee voor de levering van de stempelinkt. Er kwam vrijwel niets meer uit het moederland 
en wederom werd de hulp ingeroepen van de Werkplaatsen. Men kreeg het volgende advies: 
“Beproef het eens met de pasta, welke wordt gebruikt om couranten te drukken. Vermeng die 
pasta met petroleum, de hoeveelheid moet zelf worden uitgezocht en misschien krijg je iets, 
dat voor het beoogde doel te gebruiken is” 4. De proeven slaagden weldra en bovendien was 
het verkregen product aanmerkelijk goedkoper dan de voorheen geïmporteerde inkt uit 
Nederland. Het nadeel was echter dat de in de pasta aanwezige petroleum het metaal van de 
stempels aantastte, waardoor deze snel versleten. Ze werden dan teruggezonden naar de 
Werkplaatsen waar ze afgefreesd en opnieuw gegraveerd werden en indien nodig van een 
nieuwe biffagerand voorzien.   

 
Onrechtmatig namaken van stempels 
 
 Ook dit was kennelijk een probleem dat door de Indische PTT moest worden 
aangepakt en het gebruik van stempels met een biffagerand werd mede ook om die reden 
toegejuicht. Het namaken van biffagestempels was immers veel lastiger dan van stempels met 
een gladde rand. Bij onderzoek naar het gebruik van valse postwissels, dat kennelijk meerdere 
malen had plaatsgevonden, was aangetoond dat voor de vervaardiging van die wissels gebruik 
was gemaakt van stempels die uit hout of rubber waren vervaardigd. 
 
 
* Dit geldt in ieder geval voor het kortebalkstempel. Volgens de webmaster van ZWP (Maarten Severijn) zijn er 
in de jaren 1916-1918 door het ministerie van Koloniën bij de Munt te Utrecht weer bestellingen geplaatst voor 
de aanmaak van langebalkstempels. De eerste typen van het langebalkstempel zijn dan inderdaad veelal in 
Utrecht vervaardigd. 
 
 

NI 516 



Juli 2012                                                                                           ZWP Mededelingenblad nr. 161 – bladzijde 18 
 

De nagemaakte stempels waren vaak goed gelijkend, alleen kon de fraudeur met het gebruikte 
materiaal geen stempel vervaardigen dat groeven in de frankeerzegels maakt. Daartoe zou 
men stempels uit hard staal moeten snijden, wat minder eenvoudig is. Een moeilijk na te 
maken kenmerk van stempels, zoals de scherpe rand van de biffagestempels, was voor het 
personeel een grote hulp bij het beoordelen of een stempelafdruk al dan niet vals was 7. 
 
Eind goed al goed 

 
Halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw was men bij de Indische PTT kennelijk 

nog steeds niet echt tevreden over de vernietiging van frankeerzegels bij het afstempelen. 
Immers in januari 1935 werd als een hernieuwde poging om het afwassen van de stempelinkt 
op frankeerzegels te voorkomen het puntvlakstempel type 1 geïntroduceerd. Dit stempel werd 
in Indië ook wel het blokstempel genoemd. Bij voorkeur moest tweederde van het zegelbeeld 
door de afstempeling worden bedekt en de afdrukken moesten duidelijk en diepzwart zijn. 
Zoals Afb. 3 laat zien, zijn op dergelijke wijze bewerkte zegels voor de verzamelaar niet meer 
echt interessant. Maar ook de Indische PTT zelf moest vaststellen dat aan het blokstempel 
dezelfde nadelen kleefden als aan het vierkantstempel; de poststukken kregen een onooglijk 
aanzien. En dat mocht kennelijk niet de bedoeling zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 3. Een fraai voorbeeld van de totale ‘vernietiging’ van postzegels in de jaren dertig 
van de vorige eeuw door het toen net ingevoerde puntvlakstempel type 1, ook wel 
blokstempel genoemd. Van het zegelbeeld is niet veel meer over en de verontwaardiging 
vanuit de wereld van de filatelie is dan ook goed voorstelbaar. De puntjes hadden, 
evenals bij het puntstempel, de functie het zegelbeeld te beschadigen. 
 

In bijzondere gevallen was de postdienst bereid om van de voorgeschreven wijze van 
afstempeling af te wijken en aan wensen van de filatelist tegemoet te komen. 
Weldadigheidszegels en zegels voorkomend op poststukken van bijzondere vluchten moesten 
volgens voorschrift licht worden afgestempeld. En nu komt ineens een oude gewoonte van 
mijn moeder in beeld. Als zij op hoog bejaarde leeftijd mij een serie speciale postzegels 
toestuurde, stond daar altijd in haar handschrift bij “Gaarne filatelistisch afstempelen!”. Een 
gewoonte die zij kennelijk uit Indië had meegenomen. Ook in dit opzicht was de Indische 
PTT aan de wensen van de filatelist tegemoet gekomen.  
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Zegels welke los op poststukken voorzien waren van een dergelijk verzoek, behoefden niet 
elk afzonderlijk te worden afgestempeld en de afdrukken behoefden ook niet minstens het 
halve oppervlak van de zegels te bedekken. Bovendien waren er voor verzamelaars op enkele 
grote postkantoren (Soerabaja, Batavia Centrum, Bandoeng) speciale brievenbussen geplaatst. 
De hierin aanwezige post werd met bijzondere zorg afgestempeld, zodat de frankeerzegels 
voor de filatelist hun waarde behielden. Deze zogenaamde ‘philatelisten-brievenbussen’ 
hadden zelfs een speciaal opschrift: “Bestemd voor stukken waarvoor, uit een philatelistisch 
oogpunt, een lichte afstempeling gewenscht wordt”.   

In januari 1938 kan men in het Maandblad voor Philatelie de volgende mededeling 
aantreffen10: “Eenigen tijd terug bevatten de Indische bladen een bericht, dat de postdienst 
besloten had de stempels met breeden balk, zoogenaamde blokstempels, af te schaffen. 
Hiertoe kon worden overgegaan, omdat men de hand had weten te leggen op een nieuwe soort 
stempelinkt, door de gebruikmaking waarvan het niet meer mogelijk zou zijn het stempel af te 
wasschen zonder het frankeerzegel te beschadigen. De afschaffing van de blokstempels is 
thans een feit geworden”. Dit alles was dus mede mogelijk geworden door de ingebruikname 
van een nieuwe soort stempelinkt en tot de afschaffing van het gehate blokstempel zou 
onverwijld worden overgegaan. Hiermede was eindelijk een eind gekomen aan de 
belangentegenstelling tussen de Indische postdienst en de filatelisten. 

In ongeveer dezelfde periode vond de introductie van een nieuw type stempel met 
biffagerand en puntvlakvulling plaats. Dit nieuwe type puntvlakstempel met de kruisjes in de 
onderring, type 2, is een van de fraaiste stempeltypen die in Nederlands-Indië zijn gebruikt. 
Ze zijn kennelijk aan veel kantoren pas vlak voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog 
verstrekt, waardoor ze weinig zijn gebruikt en de afstempelingen ervan zeldzaam zijn, bv. 
Menado, Pandeglang en Tandjong-Priok. Het gebruik van dit stempel op een aantal kantoren 
tijdens en na de Japanse bezetting valt buiten het kader van dit verhaal. Wel kan nog worden 
opgemerkt, dat het kantoor te Menado voor de oorlog reeds twee (sub)typen van het 
puntvlakstempel type 2 heeft gebruikt: één met een ronde en één met een meer afgeplatte O.   
 
Samenvatting 
 
 Ik weet eigenlijk niet of ook in andere landen door de postdienst zo’n decennialang 
durende strijd tegen frauduleus hergebruik van frankeerzegels en het vervalsen van stempels 
is gevoerd. In het voormalige Nederlands-Indië is het in ieder geval een interessante periode 
geweest, waarbij beide partijen steeds probeerden de andere te slim af te zijn en waarbij de 
Indische PTT ook steeds getracht heeft om de belangen van de postzegelverzamelaar niet uit 
het oog te verliezen. In dit laatste is zij, naar mijn oordeel, ver gegaan. De voorschriften tot 
licht (filatelistisch) afstempelen en het ter beschikking stellen van speciale brievenbussen 
getuigen hiervan. Het vernietigen van frankeerzegels werd in Indië in het algemeen met zorg 
uitgevoerd. Vele fraaie afstempelingen zijn hiervan het resultaat, waardoor het aanleggen van 
een stempelverzameling Nederlands-Indië een waar genoegen is.  
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Deze studie had nooit kunnen worden uitgevoerd zonder de medewerking van de heren Giel 
Bessels en Peter Storm van Leeuwen. Bij Giel vond ik een, reeds medio jaren tachtig van de 
vorige eeuw door Peter toegezonden, reeks notities en fotokopieën, waarvan ik dankbaar 
gebruik heb gemaakt. Alle gebruikte bronnen zijn in de literatuurlijst opgenomen.   
 Giel Bessels heeft een stelling ontwikkeld, waarin hij beweert dat door de Indische 
PTT beide typen puntvlakstempel met voorrang zijn uitgereikt aan kantoren in delen van de 
archipel met een relatief grote populatie Chinezen: bv. Java, bepaalde delen van Sumatra en 
het eiland Bangka. Het uitwerken van deze stelling zou het onderwerp van een volgende 
studie kunnen zijn. 
 
Uiteraard sta ik geheel open voor commentaar en verbeteringen op het hier gepresenteerde.    
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ZWP-SITE NIEUW SUBDOMEIN ROODFRANKERINGEN 
NEDERLANDS-INDIË EN INDONESIË.  
Maarten Severijn 
 
Hierbij wordt bij de leden een nieuw subdomein geïntroduceerd: frankeermachinestempels of 
‘roodfrankeringen’. Zie hiervoor de website van ZWP: www.studiegroep-zwp.nl. 
 
Een voorbeeld: 
 
 
 

 

Hebt u interessante aanvullingen, meld die dan bij de Webmaster. 
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POSTINRICHTINGEN WNG: SARMI 
Wim Vink 
 
 
SARMI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ansichtkaart Sarmi uit de N.N.G.-tijd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligging Sarmi 1998 
(bron: Pacific wrecks) 
 
 
 

NNG 1035 / PI-WNG 119 



Juli 2012                                                                                           ZWP Mededelingenblad nr. 161 – bladzijde 23 
 

NEDERZETTING 
 
Sarmi is gesitueerd op de punt van een schiereilandje aan de noordkust van Nieuw Guinea, 
ongeveer 100 km ten oosten van de monding van de Mamberamo. Het is omgeven door 
koraalrif, waardoor een steiger nodig is voor de scheepvaart.  
Sarmi heeft een gelijkmatig klimaat met een jaarlijkse regenval van 2700-2800 mm, 
evenredig verdeeld over het jaar (30, 39).  
De eerste vermelding van Sarmi is tijdens de Astrolabe-expeditie o.l.v. Dumont d'Urville op 
14 augustus 1826 (56). Een volgende vermelding is het gebruik van dit dorp als hulpbasis 
voor het militaire exploratiedetachement o.l.v. kapitein Ten Klooster en luitenant Binnendijk 
van 9 januari tot 3 maart 1913 (8, 28, 29). 
In 1912 werd op het oosterlijker gelegen eiland Wakdé het bestuur gevestigd door een 
bestuursassistent; in 1922 werd deze bestuurspost verplaatst naar Sarmi (17), eveneens onder 
een bestuursassistent (1). De zending vestigde zich in 1924 (57) met zendelingen A.J. de Neef 
en G.J. Schneider (23, 35); Sarmi telde toen 197 Papoea's (57) en was daarmee een van de 
kleinere dorpen in het gebied. In 1956 was het inwonertal 455 (7), in 1961 762 (541 Papoea's, 
86 Europeanen, 135 Aziaten) (54) , in 1963 gestegen tot 1000 (51), in 1968 tot 1200 (6). 

Bij de bestuurlijke reorganisatie in 1936 werd Sarmi de hoofdplaats van een apart 
bestuursressort in de Onderafdeling Hollandia, bestuurd door een gediplomeerd gezaghebber 
(10) of fungerend controleur (11, 43). In 1937 kwamen een inspecteur van politie en een 
gouvernements-indisch-arts (15), er werd een radio-ontvangst- en zendstation geïnstalleerd 
(15) en er werd begonnen met de bouw van een ziekenhuis (12, 14). In 1956 telde het 
ziekenhuis 25 bedden (7). Voorzieningen als waterleiding en telefoon waren toen nog niet 
aanwezig; elektriciteit was er slechts een paar uur per avond (7). 
Het economisch belang van Sarmi is gering. Op instigatie van gezaghebber Halie werden in 
de periode 1926-1930 100.000 klappers aangeplant, maar de prijs van de copra stortte in toen 
de bomen vrucht gingen dragen (31). De onderneming ‘Sarmi’, die behalve het klappereiland 
Wakdé de beide copal-concessies Tor en Boven-Tor I en II omvatte, werd door de ‘Phoenix’ 
na een geleden verlies van fl. 350.000.- overgedragen aan de heer Ahr (32), die daarmee op de 
eilandjes voor de kust een areaal van 45.000 klapperbomen verkreeg (31). De copra van 
Wakdé en naburige eilanden werd niet via Sarmi afgevoerd, maar met facultatieve bezoeken 
van de K.P.M.(34). De concessies Boven-Tor I en II werden ingetrokken (32). Later in de 
dertiger jaren verkreeg de Japanse firma Nanyo Kohatsu 330 ha grond bij Sarmi in huur en 
zette daar een katoenplantage op (25). 
Op 19 april 1942 landde het Japanse 2e detachement van de ‘Naval Landing Force’ te Sarmi 
en bezette de plaats na een kort gevecht met het KNIL-garnizoen (5). 
Na de verovering van Hollandia en omgeving in april 1944 drongen de Amerikaanse 
strijdkrachten door naar het westen en bezetten Toem aan de kust, het eiland Wakdé 
(vliegveld) in mei, passeerden de mond van de brede Tor rivier en bezetten Maffin. Bij ‘Lone 
Tree Hill’ (Bukit Irweh), een uitloper van de Irier-bergen tot aan het strand, dwongen 
eenheden van de Japanse 223ste en 224ste Infanterie Regimenten het Amerikaanse 158ste RTC 
(Regimental Combat Team) tot terugtrekking op Maffin. Het Japanse vliegveld (een strip 
langs de kust bij het dorp Sawar) en Sarmi werden daardoor niet bezet, maar ge‘bypassed’ 
door de acties richting Biak (19, 22).  
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De gevechten in het Sarmi-gebied kostten naar schatting 400 Amerikanen en 3800 Japanners 
het leven (18); er vielen vele malen meer gewonden. 

Bij de nieuwe administratieve indeling van Nieuw Guinea van 19.11.1947 werd Sarmi de 
hoofdplaats van een zelfstandige Onderafdeling, van de Mamberamo in het westen tot 
Sarmoroai in het oosten (16), onder leiding van een HPB (Hoofd Plaatselijk Bestuur; zie 
onder Dagtekeningstempels). Na 1962 maakte het district Sarmi deel uit van de Kabupaten 
Jayapura, maar op 11 december 2002 werd Sarmi een zelfstandige Kabupaten (4). De 
hoofdplaats Sarmi telde in 2008 9729 inwoners (35). 

 

Kantoor Hoofd Plaatselijk Bestuur (HPB-kantoor). Foto Van Baal 
 
VERBINDINGEN 
 
De K.P.M.-schepen deden, in lijn 31, na de oorlog lijn 74, later lijn 80, Sarmi vierwekelijks 
aan, zowel in de richting Hollandia als in de richting Biak (26, 34, 48). Aangezien de 
waterdiepte bij de steiger slechts 60 cm was, bleven de schepen op de rede en werd de 
verbinding met de wal met vrachtsloepen onderhouden (7, 21). In 1937 voer het Japanse schip 
‘Daito Maru’ het traject Manokwari—Sarmi—Hollandia (25). 
In de dertiger jaren werd Sarmi incidenteel vanuit Ambon bezocht door amfibische 
vliegtuigen (tweemotorige Dorniers) van de M.L.D. (33). Het Japanse vliegveld werd na de 
oorlog weer beplant en dus opgeheven (20). De post werd daarom gedropt tijdens de Dakota-
vlucht Biak-Hollandia, o.a. in 1950 (45), 1952 (27), in 1953 86 maal (52), in 1955 zelfs 
wekelijks (7). Pas op 3 september 1955 werd de herstelde landingsbaan weer goedgekeurd (7, 
42) na een proeflanding op die datum door de MAF-vlieger E.J. Steiger tijdens een vlucht van 
Nabire naar Sentani (42). In 1959 werd Sarmi eenmaal per week per Twin Pioneer verbonden 
met Hollandia (21); thans wordt een Twin Otter ingezet (41). 
Voor de radio-verbindingen was medio 1936 reeds een B.B.(Binnenlands Bestuur) 
ontvangstation aanwezig (43), medio 1937 was daar een radio-trapzender bij gekomen (44). 
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AANTEKENINGEN 

-- Het Verslag van de Militaire Exploratie (13a) vermeldt dat men in 1915 in Sarmi de 
weefkunst beheerst; Beets (13) herhaalt deze opgave nog eens speciaal in zijn Memorie van 
Overgave van 1938. 

-- Er is een boom genoemd naar Sarmi: Psychotria sarmiensis, een lid van de Koffie-familie 
(Rubiaceae) (40). 

POSTINRICHTING 

 HULPTELEGRAAFKANTOOR: 1939 (38) 

FUNGEREND HULPPOSTKANTOOR: 1937? (36) 

 BESTELHUIS: 1939 (slechts benaming gewijzigd; 37) - 1942 

 BESTELHUIS: aanwezig 1948 (3), 1949 (2) 

  onder: Hollandia 

 

 HULPPOSTKANTOOR: 1951 – 30.04.1963    /  KANTOR POS DAN GIRO  
        PEMBANTU: 01.05.1963 - ? 

  geopend 01.01.1951 (53) 

  onder:  Hollandia, Sukarnapura, Djajapura, Jayapura 

  geopend voor postspaarbankdienst: 1959 (53) 

  afkorting: Smi 

  Indonesisch codenummer: 201/3 

  Indonesische postcode: 99373 

 

 KANTOR POS CABANG LUAR KOTA (KpcLk): in 2007 

  onder: Jayapura (49) 

  afkorting: Smi 

  postcode: 99373 
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RADIOSTATION 

aanwezig juli 1959, april 1960 

 

Postinrichting Sarmi tot 1954 

 

 

Postinrichting Sarmi latere periode 
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GEBRUIKTE STEMPELS 

POSTINRICHTING 

 B e s t e l h u i s s t e m p e l  z o n d e r  d a t u m 
 
  A. NNG. rond bestelhuisstempel SARMI met 5 kruisjes 
      gezien met doorgangsstempel Amboina van 10.09 1938 tot 04.03.1940 
 
 D a g t e k e n i n g s t e m p e l s 
 
 In 1949 was geen dagtekeningstempel aanwezig; het Hoofd Plaatselijk 

Bestuur (HPB) heeft zegels op brieven vernietigd met zijn kantoorstempel. Gezien met 
'doorgangsstempel'  Hollandia van 22.04.1949 tot 25.01.1950 (2, 46). 

 
  A. NNG. stalen stempel, lange balk, lange dunne tralies 
      nummer 1; + x +  
      gezien van ?1.12.1951 tot 04.04.1963 
 
  B. IB. stalen stempel, lange balk, ongenummerd; x x x 
   a. afstand bases linkerpoten van A en M: 8.5 mm 
      gezien van 24.05.1963 tot 24.10.1969 
   b. afstand bases linkerpoten van A en M: 6 mm 
      gezien van 05.09.1977 tot 11.01.1990 
    
 
 A d m i n i s t r a t i e v e  s t e m p e l s 
 
 Naamstempels 
 
  A. NNG. Ovaal stalen stempel 
  

      HULPPOST- EN  
 *            SARMI           * 
TELEGRAAFKANTOOR 

 
      gezien van 13.07.1960 tot 27.07.1960 
 
  B. IB.  Rond metalen stempel, korte balk 
 
     PERUM POS DAN GIRO 
         *        SARMI     * 
                                    KANTOR POS DAN GIRO 
 
      aanwezig op 19.12.1980 
 
  C. IB,  Ovaal messing lakstempel (negatief) 
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DJAWATAN PTT 
                                          SARMI 
                                      KANTOR POS 
 
      aanwezig op 19.12.1980   
 
  D. ‘SARMI’, rechthoekig, zonder kastje (55),  
      a. NNG, messing, 15? x 3 mm, middenpoot van ‘M’ bereikt basis; 
   gezien van 03.04.1957 tot 10.03.1959 

    b. NNG, rubber,  15? x 4 mm, middenpoot van ‘M’ reikt tot halverwege 
basis; 

   gezien van 30.06.1962; aanwezig op 19.12.1980 
      c. IB,  messing,  17? x 4 mm,  middenpoot van ‘M’ reikt tot halverwege 
            basis;  
   aanwezig op 19.12.1980 
 
 
 Stempels voor postale aanwijzingen 
 
  E. IB, codenummer 201, 11 x 17 mm  
                                                          3 
                               gezien van 10.02.1971; nog aanwezig op 19.12.1980 
 
 
  F. IB, stempel voor berekening Pw-koersen 
      gezien: NIET GEZIEN 
 
 
  G. IB, stempel voor berekening Pw-kosten 
      aanwezig op 19.12.1980 
 
 
  H.    KILAT                                        in kastje 46 x 17 mm 
 
      aanwezig op 19.12.1980 
 
 
  I.     TERDAFTAR                             in kastje 36? x 9 mm 
 
      aanwezig op 19.12.1980 
 
 
  K.    EKSPRES                                   in kastje 45 x 9 mm 
 
      aanwezig op 19.12.1980 
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  L.    DINAS/B.D.B.                            in kastje 36 x 15 mm 
 
      aanwezig op 19.12.1980  
 
   
  M.     KEMBALI SIPENGIRIM 
        ALAMAT TIDAK DJELAS/        in kastje 41 x 17? mm 
        PINDAH/TIDAK DIKENAL     
 
      aanwezig op 19.12.1980 
 
 
  N.        HARAP SEGARA MENGAMBIL          
        KIRIMAN INI, SIPENGIRIM MENANTI    in kastje 70 x 15 mm 
          BERITA TERIMA/BERITA BAYAR        
 
      aanwezig op 19.12.1980 
 
 
  O.       WESELPOS 

      BERLANGGANAN                      in kastje 63 x 15 mm 
 

      aanwezig op 19.12.1980 
 
 
  P.    TIDAK BERLAKU                      in kastje 91 x 17? mm 
 
      aanwezig op 19.12.1980 
 
 
  Q.   BLB/LUNAS                                in kastje 53 x 12 mm 
 
      aanwezig op 19.12.1980 
 
  R.            T 
      aanwezig op 19.12.1980 
 
RADIOSTATION: (zie ook: VERBINDINGEN) 
 
Naamstempels 
 
  A. NNG. Ovaal stalen stempel 
  

       RADIO- 
*      SARMI      * 
     STATION 

 
      gezien van 07.04.1960 (50) 
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NIEUWE VONDSTEN  
Han Dijkstra 
 
In de rubriek ‘UNTEA’ ditmaal enkele interessante losse stukken. 
 

1 
Crèmekleurige dienstkaart,  portvrij verzonden door de Eerstaanwezend Ambtenaar der 
Douane en Belastingen te Biak naar Ds L. Sabarofek, Pendita (= dominee, predikant), Seroei; 
alwaar doorgezonden naar Ransiki. De kaart is voorzien van een strook voor geadviseerde 
dienstpost (De Weijer type 3), gestempeld 3.1.63-11, kantoornaam onleesbaar. 
Op de achterzijde bevinden zich twee stempels: Seroei 1 – 7.1.63-8 en Ransiki 14.2.63-10 
(Indonesisch type). De kaart heeft er dus zes weken over gedaan om de geadresseerde te 
bereiken. 
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Geadviseerde post uit de UNTEA-periode kom je niet elke dag tegen. De reden van 
advisering is duidelijk: geadresseerde heeft een belastingschuld van fl. 46,- over het jaar 1961 
en krijgt tot 15 januari 1963 de gelegenheid om deze alsnog te voldoen. De tekst op de kaart is 
nog geheel ‘Nederlands’. Zelfs de aanduiding ‘Gouvernement van Nederlands-Nieuw-
Guinea’, dus met twee koppeltekens, is niet gewijzigd, terwijl de kaart na 31 december 1962 
is verzonden. Van 1 januari t/m 30 april 1963 was er een gezamenlijk bestuur van UNTEA en 
Indonesië. 
 
2 
Grote bruine omslag, van Inanwatan aangetekend naar Bandoeng verzonden. Op de omslag 
staat de postale aanwijzing ‘Geadviseerd’, maar aangezien het hier een zending naar een 
particulier betrof, werd een nieuwe aanwijzing aangebracht: ‘Tertjatat’ (= aangetekend). De 
afzender is A. Eramury, Bestelhuishouder  PTT Inanwatan; de geadresseerde is Oh Sioe Kie, 
Toko obat (= drogisterij, apotheek) ‘Amerika’ te Bandoeng. Laatstgenoemde handelde ook in 
postzegels, waarover straks meer. 
De frankering van Fl. 1,40 in niet overdrukte NNG-zegels is als volgt tot stand gekomen: 
porto naar Indonesië 25 cent, vermeerderd met driemaal 25 cent luchtrecht en 40 cent 
aantekenrecht. Het stuk moet dus een gewicht hebben gehad van 15-20 gram. 
Het bestelhuis Inanwatan, dat sinds september 1962 over een rubberen rondstempel beschikte, 
stempelde de frankeerzegels op 6 december 1962. Verzending van aangetekende post was niet 
mogelijk vanaf een bestelhuis. Aantekening vond op 10 december 1962 plaats op het 
aansluitingskantoor, hulppostkantoor Teminaboean, dat hiertoe wel bevoegd was. Bijzonder is 
het gebruik van een met rode pen getekende noodstrook, hetgeen aangeeft dat het 
hulppostkantoor Teminaboean niet meer over reguliere aantekenstroken beschikte. De 
getekende ‘R’ is overigens keurig volgens voorschrift afgestempeld. 
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Op de achterzijde bevinden zich een vaag, maar nog juist zichtbaar doorgangsstempel Biak 
Luchtpost 1 – 17.12.62 en een aankomststempel Bandung 15 – 20.12.62.14, met daarbij een 
geschreven aanduiding die de volgorde van binnenkomst in Bandoeng aangeeft. 

 
Oh Sioe Kie is ons bekend als vervaardiger van allerhande fleurig ogend maakwerk, dat hij 
naar welwillende kantoorhouders van postinrichtingen in Nieuw-Guinea zond met het verzoek 
dit naar hem retour te zenden. Een voorbeeld hiervan wordt hier afgebeeld. 
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Een kijkje in de gang van zaken hieromtrent levert een in één der brieven ingesloten getypte 
brief. W. Kadiwaroe, een postambtenaar van het hoofdpostkantoor Manokwari, die hem 
blijkbaar ook UNTEA-zegels leverde, legt uit, dat alleen de UNTEA-frankering en de 
aantekenstroken zijn afgestempeld (met het openbalkstempel Manokwari 4 – 25.1.63. – 8): 
“Perangco RI memang saja tidak stempel karena menurut undang2 tidak boleh” = De 
Indonesische postzegels heb ik niet afgestempeld; volgens de wet is dat niet toegestaan. De 
voor frankering niet toegestane Indonesische zegels heeft hij daarom netjes afgedekt met een 
stukje papier.  
Op de achterzijde van het stuk vinden we aankomststempels van Bandoeng 1.2.63.11 en 
aanduidingen betreffende de volgorde van binnenkomst. 
 
3 
Dienstomslag UNTEA, verzonden naar New York. Frankering fl. 1,10: 30 cent porto en 
tweemaal 40 cent luchtrecht, alle zegels met opdruktype I. Het gewicht van de brief was dus 
5-10 gram. Afstempeling Hollandia-Noordwijk 2 – 7.III.63.-12. 
 

 
 
 Een gelukje is, dat de ingesloten brief bewaard is gebleven. Hierin vertelt de afzender, wiens 
naam ik helaas niet kan lezen (Jungtier??) in het Duits over zijn nogal wilde avonturen als 
UNTEA-bestuurder, welke ik u niet wil onthouden. 
 
“Hier geht nach wie vor alles drunter und drüber, jeder Tag bringt neue Überraschungen. 
Zwei besoffene Driver haben mir Radio car umgeschmissen, am nächsten Tag grosse 
Rauferei mit Polizei etc., gestern einen Techniker hinausgeschmissen, heute flattert mir 
Rechnung über im Budget nicht vorgesehene 20.000 Dollar auf den Tisch. Usw. usw. usw. 
Heissa!” 
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Zou de grootvader van deze Duitse VN-ambtenaar in een rauw en ver verleden in Deutsch-
Neuguinea gestationeerd zijn geweest? In elk geval: never a dull moment in het Hollandia van 
maart 1963. 
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4 
Dienstomslag UNTEA, gestempeld Hollandia 7 – 23XI62.- 7., verzonden naar ’s-Gravenhage. 
Juist frankering 55 cent, het tarief voor een luchtpostbrief naar Nederland t/m 5 gram. 
Ondanks enkele vouwen had deze omslag een aardige verrassing in petto. De 5 cent 
paradijsvogel heeft een - hopelijk ook voor de lezers zichtbare - gestuiterde, ‘dubbele’ opdruk. 

 
5 
Ter afsluiting, als aardigheidje,  nog een omslag uit Hollandia, eveneens juist gefrankeerd met 
in totaal 55 cent. De tekst op de omslag is viertalig: 
* Bahasa Indonesia: Sdr = saudara = broer; djalan = straat 
* Fries: Ljouwert = Leeuwarden 
* Nederlands: Nederland 
* Engels: via airmail; eventueel, als je heel scherp redeneert, het acroniem ‘UNTEA’. 
N.B. Geadresseerde S. Dykstra is geen familie van mij, althans niet voor zover ik weet. 

 
Als toegift blijkt de rechterzegel van de strip van drie paradijsvogels 5 cent de in ZWP 160 
beschreven plaatfout ‘bruine stip boven vogelkop’ te hebben (ZWP 160 pp. 36-38 / NNG1032 
– 1034). Deze bevindt zich op positie 93. 
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50 JAAR UNTEA 
Han Dijkstra 
 
Op 15 augustus a.s. is het 50 jaar geleden dat in New York een overeenkomst werd getekend 
door Nederland en Indonesië over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea. Het ligt voor 
de hand om in ons blad hieraan enige aandacht te besteden. 
 

 
 
Persfoto (Magnum Photos). In de zaal van de Veiligheidsraad schudden Dr. J.H. van Roijen, 
Nederlands ambassadeur in Washington, en Subandrio, minister van Buitenlandse Zaken van 
Indonesië elkaar de hand. Tussen hen staat Oe Thant, secretaris-generaal van de VN. Vanaf 
maart 1962 hadden de delegaties overlegd onder leiding van de Amerikaanse diplomaat 
Ellsworth Bunker. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns had 
overigens een niet al te hoge dunk van Van Roijen, die volgens eerstgenoemde als 
‘Amerikanenvriend’ en ‘halve Amerikaan’ te meegaand was jegens Indonesië. 
 
De overeenkomst was het gevolg van de politieke wil van alle betrokken partijen om een 
einde te maken aan een lange periode van verbale en militaire vijandelijkheden tussen 
Nederland en Indonesië. Uiteindelijk trok de inheemse bevolking, de Papoea’s, aan het  
kortste eind. Hun wensen werden in deze kwestie nauwelijks gehoord. 
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Nu waren de tijden ook niet bepaald gunstig. De overeenkomst kwam tot stand in een periode 
van grote politieke spanningen wereldwijd als gevolg van de Koude Oorlog. De Berlijnse 
Muur was een jaar eerder gebouwd, de Cubacrisis stond voor de deur. Indonesië heeft hiervan 
handig geprofiteerd.  
 
Op de hier afgebeelde herinneringsomslag van de Verenigde Naties, die overigens 
gefrankeerd is met een niet relevante postzegel en afstempeling ter gelegenheid van 15 Jaar 
Unicef, staan de belangrijkste bepalingen van de overeenkomst afgedrukt. 
 

 
 
 Nederland zal het bestuur van Nederlands Nieuw-Guinea overdragen aan een tijdelijk 

uitvoerend gezag van de Verenigde Naties (U.N.T.E.A.), ingaande op 1 oktober 1962. 
Tijdens deze periode zal de vlag van de Verenigde Naties wapperen 

 De Verenigde Naties zullen de verantwoordelijkheid overdragen aan Indonesië op 1 
mei 1963. 

 De overeenkomst voorziet ook in de regeling van een ‘daad van zelfbeschikking’ of 
volksraadpleging  tegen 1969 met deelname van de VN. 

Verder werd besloten om zo spoedig mogelijk VN-waarnemers (UNMO’s; UNMO = United 
Nations Military Observer) naar het gebied te sturen om toe te zien op de naleving van een 
staakt-het-vuren, dat op 18 augustus 1962 zou ingaan. De eerste groep UNMO’s, 21 man 
onder commando van O.W. Melin, een Zweedse marinecommandant,  arriveerde al op 20 
augustus, hetgeen zeer snel is, als men bedenkt dat zij vrijwel allemaal uit andere 
conflictgebieden moesten worden overgevlogen (Congo, Israël).  
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Post van UNMO’s is vrij schaars. Getoond worden twee luchtpostbladen, verzonden door de 
Ierse UNMO Capt. G.M. Kelly aan zijn vrouw. Dit zijn de twee luchtpostbladen die ooit door 
Willem Put zijn afgebeeld in zijn uitstekende artikel ‘De V.N. militairen op West Nieuw-
Guinea, 1962-1963’ (ZWP 077 / 013 – 030 – UNTEA 012 – 029). Ze worden hier opnieuw 
getoond, omdat vooral de inhoud goed in het verhaal past. 
 

 
Luchtpostblad 1 
Hollandia 7 – 28VIII62 – 7. Aangezien de brief op 25 augustus in Hollandia is geschreven, 
mag worden aangenomen dat Capt. Kelly tot de eerste groep UNMO’s behoorde die in 
Nieuw-Guinea arriveerde.  Als afzenderadres geeft hij ‘c/o UNMO Biak’. Het merendeel der 
UNMO’s werd overgevlogen vanuit (Belgisch) Congo, waar de VN de ONUC-missie 
uitvoerde. Als briefpapier gebruikte hij het VN-luchtpostblad voor deze missie. De frankering 
van 55 cent is òf tien cent te hoog (luchtpostblad naar Europa: 45 cent) òf tien cent te laag 
(brief naar Europa – 5 gram: 65 cent). Het is mij niet bekend of deze luchtpostbladen door de 
posterijen van N.N.G. als zodanig werden erkend.  
Het luchtpostblad is genummerd ‘91’; hoogstwaarschijnlijk zijn eerdere exemplaren vanuit 
Congo naar Ierland gezonden. Enkele interessante passages, - voor zover ik die kan lezen – 
geven een mooi beeld van hoe deze zojuist aangekomen VN-waarnemer zijn nieuwe 
omgeving ervaart: 
 

“I did not mention in 90 (d.w.z. in het vorige luchtpostblad, H.D.) that I was going on patrol 
that day, well I went and I’m telling you now because a T.V. team that followed us said that they’d be 
showing us on television! …. 
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“....I can tell you it was tough – not the danger which was v (=very) slight, but the bloody 
walk!! We travelled  by jeep for two hours to a Dutch .... post. ....  A Capt. Huygter (?) (ze raken 
verdwaald) .… The Papuans we met were very friendly. At each stage I’d to decide whether to push 
on or give up, well with the honour of the UN and Irishmen at stake I pushed on till we got to the sea, 
at a tiny village called Diapapre owned at one time as a fuel dump by the Americans during the war. 

“What was the patrol all about, well before the agreement was reached (van 15 augustus, 
H.D.), paratroops of from twenty to one fifty strength were dropped at various fronts along the south 
coast, all hundreds of miles from here. But since the treaty one (or maybe two) Indonesian … landed 
a party of fourteen on the north coast towards where we patrolled today and the party landed in 
three rubber boats, five, four and five in each. We were looking for the four to have been seen 
yesterday we found tracks but no other signs other than a few deserted villages. 

“The Papuans and the Dutch get on very well, a most benevolent colonialism. Really the 
Dutch are as fine, friendly and cooperative a people as one could meet, you just can’t imagine the 
cooperation we received. While they have little or nothing at stake here other than the drain on their 
home economy and their progressive development and education of the Papuans one can only 
wonder at this approach to withdrawal. Many have moved here from Indonesia a short few years 
before and must now fall/fell stumps again. Still they seem quite happy about it. Their one regret – 
the fate of the Papuans who are indeed a friendly and lovable people; part Irish they are friendly and 
don’t like work…. 

“....It’s wonderful after the Congo. Here one has very great responsibility and fresh situations 
– any moment one feels one is really doing something worthwhile, though with the regret that now 
the benevolent …. Administrations and colonialists, the Dutch, must go. Our chief here is a Comm.  
Melin, a Swedish Naval Officer from the Israel …. trouble area. Also at Hollandia is a Major Balwant 
Singh, a Sikh mayor and a Capt Barretto  who may be a tiny bit Portuguese and is a Roman Catholic … 

“……Tomorrow Sunday I will have sixteen weeks complete. It’s a bit early yet to know but I’ve 
the pious hope that I may stay on till a while into Oct., although we should be back in Congo by then, 
and ….if we stay on that into a week or two who knows I may fly home direct by KLM! That would 
really be something! Instead of turning left at Rome I’d go right and right through to Amsterdam by 
DC 8 which really whips along!” 
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Capt. Kelly sluit af door te zeggen dat ook zijn vrouw een offer heeft gebracht en dat het 
absoluut de moeite waard is. 
 
In een proefschrift van John Francis Salford (2000), zie bronnenlijst, is een verwijzing naar de 
in de brief beschreven zoektocht. Op 21 augustus waren 14 Indonesiërs door een onderzeeër 
in de buurt van Hollandia aan land gebracht. De patrouille van de UNMO’s was bedoeld om 
hen op te sporen, waarna repatriëring naar Indonesië zou volgen. 
Zoals beschreven in het luchtpostblad van Kelly, vonden de UNMO’s  daadwerkelijk bewijs 
van de infiltratie, maar konden zij hen niet vinden. Later werden vijf indringers door de 
Nederlanders opgepakt. 
 
Luchtpostblad 2 
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Hollandia 7 – 19IX.62-7. Luchtpostblad aan de binnenkant genummerd ‘110’. Captain Kelly 
schreef dus hoogstwaarschijnlijk dagelijks naar zijn vrouw. Ditmaal gebruikte hij een 35-
cents luchtpostblad van Nederlands Nieuw-Guinea (Geuzendam 7), met 10 cent correct 
bijgefrankeerd tot 45 cent. Zijn afzenderadres is nu Hollandia PB 11. 
 
Captain Kelly schrijft over een nieuwe woning die hij heeft betrokken. 
 

“Our new house is the same design as the last but airyer and with four fans; also overlooks 
Humboldt Bay …. Hope of an early return in Oct. grows – course it still has to be cleared through New 
York. I’m writing our liaison officer today and hope things will be smoothened out okay. …. 

“For instance right now Said Uddin Khan general & Col …?...  are having a chat in the office, 
and at any time the good  …. lets out a bellow. 

(Er is duidelijk weinig werk te doen) “For the most part I’m one up, as it takes a day to do a 
five minute job.” 
 

Op 21 september kon worden gemeld dat de vijandelijkheden definitief waren gestopt. Op 
deze datum gaf de Algemene Vergadering van de VN tevens het groene licht aan de missie 
door Resolutie 1752 aan te nemen, met 89 lidstaten voor, 0 tegen en 14 onthoudingen. Dit was 
een bijzondere gebeurtenis, omdat het de eerste keer was dat de VN rechtstreeks het bestuur 
van een gebied op zich namen. De kosten van de UNTEA-missie werden echter broederlijk 
door Nederland en Indonesië gedeeld. 
 

Nieuwsdiensten uit de gehele wereld stuurden vervolgens hun correspondenten naar Nieuw-
Guinea om de praktische uitvoering van de overeenkomst te volgen en te verslaan. Volgens de 
Nieuw-Guinea-Koerier waren het er maar liefst zestig. Van een van hen vond ik bij toeval een 
poststuk met de brief er nog in. De brief, keurig getypt, gefrankeerd en afgestempeld 
Hollandia 7 – 5XI62.7, bleek te zijn verzonden door ANP-correspondent Ed(dy) van 
Westerloo.  
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‘Eddy’ was eind 1962 pas 26 jaar; wij kennen hem vooral als Ed van Westerloo, telg uit een 
roemrucht geslacht van topjournalisten als zijn broers Gerard, die op 5 mei van dit jaar 
overleed, en Fons. Later werd hij o.a. hoofdredacteur van het KRO-programma ‘Brandpunt’ 
en van het NOS-journaal. 
Ed van Westerloo was de enige Nederlandse journalist die tot december 1962 bleef. In 1968 
was hij, ditmaal met Aad van den Heuvel, weer in het gebied, dat nu ‘Irian Barat’ heette. 
Over de wederwaardigheden van de Nederlandse journalisten is op internet een aardig artikel 
te vinden van Ellen de Vries: ‘De pers in Nederlands Nieuw-Guinea’. 

 
Foto ANP Historisch Archief. 
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De in de omslag ingesloten brief, waarvan de inhoud letterlijk en niet gecorrigeerd wordt 
weergegeven,  betreft filatelistische zaken. Blijkbaar in grote haast schrijft Van Westerloo op 
postpapier van KLM-hotel ’t Rif te Biak op 4 november vanuit Hollandia: 
 
Waarde Heer Noordhout, 
 

Tussen een enorme drukke dag stuur ik U even de nieuw-uitgekomen UNTEA-zegels, zodat u 
hiermee een hele serie volledig compleet hebt. Deze zegels waren nog niet in roulatie toen ik U de 
vorige set stuurde, zodat u ze in twee etappes ontvangt. Het geld komt wel weer bij mijn vader 
terecht he? 

Ik ben er nog niet in geslaagd meer series voor u te bemachtigen, zodat ik Uw wensen nog 
niet helemaal tegemoetkomen. Ik verwacht echter met een week of vijf, zes naar Nederland terug te 
komen en hoop dan nog iets voor U te kunnen meebrengen. Aangezien ik dit briefje tussen een hele 
serie afspraken door schrijf, stop ik weer zo spoedig mee. 
   Heel veel groeten, ook aan Uw echtgenote en tot ziens in Nederland. 
 
Eddy van Westerloo 
Postbus 12 
Hollandia 
 
Van Westerloo doelt hier op de acht nieuwe waarden, die op 1 november 1962 werden 
uitgebracht. 
 

Bronnen 
 

1 Daniel Gruss, 2005. UNTEA and West New Guinea. Max Planck Yearbook of United 
Nations Law Vol. 9, 2005, pp. 97-126. Koninklijke Brill N.V. 

2 W. Put, 1987. De V.N. militairen op West Nieuw-Guinea, 1962-1963.  
ZWP 077 (aug. 1987) / 13 – 30 - UNTEA 012 – 029 

3 John Francis Salford, 2000. UNTEA and UNRWI: United Nations Involvement in 
West New Guinea During the 1960’s. Proefschrift ter verkrijging van de graad van 
Doctor in de Filosofie aan de Universiteit van Hull, G.B.  Te vinden op 
papua.org.web. 

4 Ellen de Vries, 2010. De pers in Nederlands Nieuw-Guinea. www.westpapua.nl 
(Eerder volledig verschenen in ‘De Journalist’ van 26 juli 2002, jaargang 107, nr. 14) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNTEA 149 



Juli 2012                                                                                           ZWP Mededelingenblad nr. 161 – bladzijde 47 
 

FOLDERS NEDERLANDSE ANTILLEN 
Ap Mohrmann 
 
In ZWP 150 en 151 is een overzicht gepubliceerd. Na een oproep is van enkele leden een 
hoeveelheid aanvullende informatie ontvangen, waaruit een nieuw overzicht is samengesteld. 
 
Algemeen 
 
   -Na no. E81 zijn er geen folders bekend met datumstempel; dit is waarschijnlijk gelijktijdig 
gestopt met de eerstedag-enveloppen.   
 - De laatstbekende  folder met een eerstedagstempel is E151. 
 - Van alle verzamelde folders zonder postzegels en stempels is de laatst bekende E261.  
- Bij navraag in het Museum van Communicatie in Den Haag bleek dat de Nederlandse 
Antillen wel beschouwd worden als Nederlands grondgebied, maar niet als Nederlands 
verzamelgebied. Het weinige dat ze hadden, hebben ze overgedragen aan het Postmuseum 
van de Nederlandse Antillen. 
 
Vragen 
 
 - In eerste instantie werden de folders, waarin de gegevens van de nieuwe uitgifte werden 
vermeld, in de F.D.C.  meegestuurd. Wie deed dit? De postzegelhandel? Ze werden gedrukt 
bij de Curaçaosche Courant. 
 - Wie is op het idee gekomen om de folders te voorzien van zegels, eerste dagstempel en 
datumstempel? 
 - Van E9 en E12-13 is alleen een mailing/bestelformulier bekend. Wanneer is de eerste folder 
verstuurd? Wel is bekend dat de folders meestal separaat verzameld/bewaard werden. 
  -Als iemand folders van E1-2-3-4-6-7-8 in zijn bezit heeft, graag melden. 
 
- Heeft U nog dubbele folders of verzamelingen liggen, waarvan U denkt: wat moet ik ermee, 
dan kunt U met mij altijd kontakt opnemen.  
 
coördinator -Ap Mohrmann - Voor aanvullende informatie s.v.p. mailen naar: 
 
fammohrmann@hetnet.nl 
 
 
 
Onderstaand een overzicht van de afkortingen welke gebruikt zijn in het overzicht. 
AP           Dr Albert Plesman Luchthaven 
StN          St-Nicolaas (Aruba) 
W            Willemstad (Curaçao) 
W(OTR) Willemstad (OTR) 
O             Oranjestad (Aruba) 
C             Curaçao (nieuwe stempelserie v.a. E62)  
A             Aruba (nieuwe stempelserie v.a. E62) 
Pr.B         Prinses Beatrix Luchthaven 
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E 
Zegel 
nummer kantoor stempel 

 
54 408-409 StN5/AP5/O13 

    
55 410-413 StN11/O17/AP5/W72+75+76 

    
56 414-415 StN11/AP5/O16+W75 

    
57 416-419 AP5/W77 

    
58 420 StN11/W(OTR)4/AP5/W77 

    
59 421-422 AP5/OTR6/W75 

5 270 W67 
 

60 423-425 AP5/OTR4/W77 

    
61 426-429 A20/C10+15+20 

    
62 430-433 C15+20 

    
63 434 A20/C10+15+20 

9 297 
  

64 435 A10+20/C20 
10 298-302 

  
65 436-439 A20/C8+20 

11 303 StN10+11 
 

66 440 A4/C16+20 
12 304-306 StN10 

 
67 441 A19+20/C16+20 

13 307-310 StN10 
 

68 442-444 A13+20/C20 
14 311-313 

  
69 445-450 C20 

15 314 StN10 
 

70 451 A20/C16+19 
16 315-317 O13 

 
71 452/454 A14 

17 318-321 StN10 
 

72 455 A13/C19 
18 322 O7 

 
73 456 A14/C20 

19 323-324 AP2 
 

74 457/459 A19/C20 
20 325-328 AP2O/O10 

 
75 469-471 A20/C19 

21 329 
  

76 472-474 A14/C20 
22 330-332 

  
77 475-477 PB1/C19 

23 333 AP2/O13 
 

78 478 A19/C20 
24 334-335 StN9+10/AP4/O12 

 
79 479 A14+20/C19 

25 336 StN9+11/AP4 
 

80 480 A14+20/C19 
26 337 StN9+11/W54 

 
81 481-483 A14+20/C20 

27 338-342 StN11/W54 
    

28 343 
oranje (ned.talig) 
W73+75 

 
82 484 

 
  

groen (eng.taal)O13/W75 
 

83 485 
 29 344 StN11/W52 

 
84 486-488 

 30 345-346 StN11/O7 
 

85 489-491 
 31 347-350 StN9/O7 

 
86 492-494 

 32 351 O12 
 

87 495-496 
 33 352 StN8/W75 

 
88 497-499 

 34 353 W75 
 

89 500-502 
 35 354 AP4/O13/W73/ 

 
90 503-505 

 36 355-357 O13/W73 
 

91 506-508 
 37 358-363 O13/W75 

 
92 509-511 

 38 364-367 StN9/O13 
 

93 512-514 
 39 368 StN11/O13/W73 

 
94 515-517 

 40 369 StN11/O13+17/W73/AP4/ 
 

95 518-520 
 41 370 StN10/O17/W71/AP4 

 
96 521 

 42 371 StN9/W75 
 

97 522-524 
 43 372-375 StN11/O17/W72+75 

 
98 525-527 

 44 376-379 StN11/O15+16/AP4/W72 
 

99 528-530 
 45 380-383 StN5/AP4 

 
100 531-533 

 46 384 StN5/AP4/W72+75 
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       47 385-388 StN5/AP4 
 

142 691-693 C2 
48 389-392 StN11/AP4/O16 

 
216 933-934 C30 

49 393-395 StN5/O17/W72 
 

239 
1006-
1007 C30 

50 396-399 StN11+14/O15/AP4/W77 
 

249 
1039-
1041 C30 

51 400-403 StN5/AP4/W(OTR)4 
    52 404-406 StN11//W72+76+77 
    53 407 O17/W(OTR)2/W72+77 
   

                                           versie2 
 
 

RIO CANARIO CANCEL REVISITED 
Frans Rummens 
 
In the IBNP  Vol. 10, No1 we reported on a Curaçao Rio Canario cancel found on a 7 ½ ct 
Netherlands Antilles stamp design Disberg (NVPH 276). We concluded at the time that this 
item was a fake. Indeed, The Royal Mint in Utrecht did make 12 steel hand cancels of the 
short bar type wheel design. The imprints may be found in the cancels book held at the Mint. 
The Mint proofs all carry the date 22.IX.48. Indeed in 1948 there was talk of establishing an 
auxiliary Post Office in the Rio Canario area of Willemstad. The area is also known as 
Emmastad and used to be home to many employees of the nearby Shell refinery. Extensive 
research by the late Rinus Dekker showed that this Rio Canario Post Office never came to be.  
Instead a new large Main Post Office was built in the seventies. The Rio Canario cancel was  
genuine enough, but the placement on  a 1962 stamp was a fake. 
 
However, in a recent auction (March 2012) of the Nederlandsche Postzegelveiling an item 
appeared under lot number 2081, indicating a Rio Canario cancel on a parcel post form dated 
30.1.64. The text mentioned: “slechts zeven exemplaren bekend” (= only seven copies 
known). We were able to acquire this item and we show it below with in the inset the Rio 
Canario cancel in detail. We have no doubt that not only is the cancel genuine, but also its 
application on this parcel post form is genuine. The pink form glued to the address card was 
also unknown to us. It is a receipt for import duty of fl. 5,15 paid by the receiver. The form is 
tied to the address card by a Willemstad 69 cancel of 29.1.64 at the right and then the Rio 
Canario cancel of 30.1.64 at the left. The addressing (partly hidden under the duty form) is 
also interesting. It says: “M.C. Hilberts-Meerdijk/Rio-canari Emmastad/Curacao”. The 
spelling mistakes are those by the sender, not ours. It shows though that the old Rio Canario 
name was still alive in 1964. The reverse of the card shows the signatures of the sender and of 
the receiver. 
  
Apparently (one of the) old Rio Canario hand cancels were (was) still hanging around and 
some employee thought it proper to use it. Also of note is the fact that the Rio Canario date of 
30.1.64 is one day later than the Willemstad 69 cancel of 29.1.64, as if the parcel went 
through two locations. Was there perhaps in Emmastad an unofficial collecting point, a 
“Bestelhuis” as they were called in Surinam and the Netherlands Indies? Or just two 
departments in the Willemstad Main Post Office? Equally significant is the fact that it is the 
No. 1 cancel, surely the first one to be issued. We had only quarrel with the auction catalogue 
description of: “only seven copies known”.  
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Further inquiries (private communication B.B.) revealed that the statement should rather have 
been: “only known to have been applied seven times”. The employee who applied the cancel 
was apparently told by a superior that this hand cancel should not be used. So it was only used 
seven times, apparently in the parcel department of the Post Office. Of these seven, how many 
have survived? Chances are that our example is unique; so far only this one has surfaced. 
 
De auteur heeft de redactie toestemming gegeven om het artikel, dat eerder verscheen in het International 
Bulletin for Netherlands Philately, Volume 12, No. 2, page 7 (Spring 2012), integraal over te nemen. 
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DE FOUTE VLAG VAN SINT MAARTEN 
Rik Muller 
 
Bij de Vlaggenserie van de Nederlandse Antillen, uitgegeven op 30 juni 1995 (NVPH 1089-
1094), zijn foutdrukken bekend van de zegels met de vlag van Sint Maarten. Het gaat om de 
zegels van 50 ct en 90 ct waarbij de kleuren rood en blauw zijn verwisseld. Over deze 
foutdrukken is vrij weinig geschreven, laatstelijk in het Nederlands Maandblad van Filatelie  
in april 2009. Vast staat dat na de ontdekking van de foutdrukken bij Joh. Enschedé in 
Haarlem nieuwe oplagen van 300.000 stuks per zegel zijn gedrukt. Wat er exact is gebeurd 
met de foute oplagen van 300.000 stuks is niet bekend. Waren deze zegels nog in Haarlem en 
daarna vernietigd òf waren zij al verzonden naar de Antilliaanse PTT en heeft deze de zegels, 
geheel of gedeeltelijk, geretourneerd? Dit laatste lijkt aannemelijk, omdat er op het 
postkantoor in Curaçao wel exemplaren van beide foutdrukken verkocht zijn. 
Bij de Nederlandse veilinghuizen Corinphila en de Nederlandse Postzegelveiling worden 
beide zegels de laatste jaren wel eens ter veiling aangeboden. Het gaat dan eigenlijk altijd om 
postfrisse exemplaren en om ongetande proefdrukken die ook als foutdruk blijken te bestaan. 
Ik was dan ook blij verrast, dat de Nederlandsche Postzegelveiling in haar laatste veiling in 
maart 2012 niet alleen twee kavels met postfrisse exemplaren ter veiling aanbood, maar 
tevens een gestempeld exemplaar van 50 ct. op brief. De zegel is afgestempeld op 19 
september 1995 op Saba en verzonden naar Curaçao. Op de achterzijde is als afzender 
vermeld ene H. Johnson uit Hell’s Gate, Saba.  
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Ik twijfel niet aan de echtheid van de zegel noch aan het stempel Saba 6. Waar ik wel 
vraagtekens bij zet is of deze brief ECHT per post is verzonden van Saba naar Curaçao. De 
envelop ziet er namelijk ‘onbedorven’ uit (hetgeen in principe niets zegt), maar een tarief van 
50 ct in september 1995 voor een brief tussen de eilanden heb ik niet kunnen achterhalen in de 
lijst van binnenlandse posttarieven. Zie voor deze tarieflijst de bijlage bij ons mede-
delingenblad nr. 154 van juni 2009. Wel bestaat een tarief van 50 ct. voor een briefkaart 
(luchtpost) of drukwerk (20-50 gram). En zijn er behalve op Curaçao toch ook op Saba 
mogelijk foutdrukken verkocht? Wellicht is het een knap stukje maakwerk. 
Hoe dan ook, het is en blijft uniek om een gestempeld exemplaar van een van deze 
foutdrukken op een veiling aan te treffen (en deze ook nog te kunnen bemachtigen!). 
 
 

Ter afsluiting van de rubriek NA deze bijzondere foto 

 
Het Oude Postkantoor van St. Maarten, waarin tevens het kantoor van de Ontvanger 

en de Douane. Het jaar waarin dit gebouwd werd is niet bekend, vermoedelijk omstreeks 
1880, toen deze diensten georganiseerd werden. In 1923 zijn het Postkantoor en het 
Ontvangerskantoor verhuisd naar het Raadhuis en kwam naast de Douane de Politie in dit 
gebouw. In 1937 is het afgebroken. 

De geheel links gelegen deur was de ingang van het Postkantoor. 
Van links naar rechts: Van Delden (vader van de latere Gezaghebber* Reinier O. van 

Delden), Richardson (vader van Oswald Richardson), Arindell en Carthy. 
*Engelse titel van de Gezaghebber: Lieutenant Governor 
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SURINAAMSE MOKSI 
Bert van Marrewijk 
 
Volgens het Prisma woordenboek Sranantongo-Nederlands  (1) betekent ‘moksi’ zoiets als 
allegaartje, mengelmoes en ratjetoe. Dus, nu ik als pendant van mijn rubriek ‘Antilliaans/ 
Arubaans strooigoed’ een rubriek wil openen over allerlei Surinaamse postale wetens-
waardigheden, lijkt dit me een adequate  aanduiding daarvoor. Deze eerste aflevering zal voor 
een groot deel bestrekking hebben op verschijnselen, die ik aantrof in een grote partij 
enveloppen uit de periode 1970-1985, gericht aan de DeLaurence Cy in Chicago, Ill. Maar 
enige voorinformatie over dit bedrijf en zijn oprichter lijkt me wel op zijn plaats. L. W. de 
Laurence (1868-1936 (2) is een Amerikaans publicist en uitgever van occulte en spirituele 
werken. Zijn geschriften bevatten volgens latere generaties occultisten nogal wat ‘leenwerk’ 
(ook wel plagiaat of zelfs ´boekenroof´ genoemd). In 1930 wordt hij tot bisschop gewijd van 
de ‘Amerikaanse Katholieke Kerk’ -niet te verwarren met de R.K. Kerk-, die onder 
Amerikanen met Afrikaanse achtergrond haar grootste aanhang heeft.  Al tijdens zijn vroegere 
jaren had hij als eerste een postorderbedrijf opgezet voor magische, spirituele en occulte 
hulpmiddelen. Dit bedrijf is nog steeds actief en trekt vooral klanten in landen met een 
bevolking die hun christelijke geloof met een stevig occult sausje kruiden. Ook in Suriname, 
de voormalige Nederlandse Antillen en vele andere landen in de Caraïbische regio wonen 
cliënten van DeLaurence. Niet al die landen zijn daar zo blij mee. Zo heeft Jamaica in de 
strijd tegen ´zwarte magie´ (obeah, verwant aan de Surinaamse winti ) de invoer van 
producten van dit bedrijf geheel verboden.   
Aan de enveloppen is goed te zien, dat veel klanten van De Laurence niet tot het meest 
geletterde deel van de samenleving behoren. De brieven zijn vaak slordig geschreven, 
onduidelijk geadresseerd en daardoor filatelistisch weinig hoogwaardig. Door hun grote aantal 
en de verscheidenheid aan postale elementen (stempels, vignetten, administratieve 
bemerkingen) vond ik het toch de moeite waard om ze aan te schaffen. 
 
1. Stempel Paramaribo-Zuid op aangetekende post uit Billiton / Onverwacht.  
In de partij DeLaurence-enveloppen bevinden zich twee aangetekende brieven van dezelfde 
afzender, wonende aan het Pad van Wanica km 27, dus een flink eind bezuiden Paramaribo, 
district Para (Afb. 1a). Beide enveloppen zijn voorzien van een aantekenstrookje met 
opgestempelde aanduiding ‘Postk. / Billiton / Onverdacht’. Beide brieven hebben een 
dagtekeningstempel openbalk Paramaribo-Zuid nr. 8. Eén brief is gedateerd 11.X.79 (Afb. 
1b) en heeft een plakking van SFL 1,60. De tweede (Afb. 1c) is gedagtekend 10.V.80 en is 
met SFL 1,90 gefrankeerd. Of het verschil in frankering een gevolg is van een tussentijdse 
tariefsverhoging of van een hogere gewichtsklasse, hoop ik later nog eens uit te vlooien. Nu 
ben ik vooral in de afstempeling geïnteresseerd. Waarom gebruikt men op deze postvestiging, 
die vermoedelijk is gesitueerd op de ‘Billiton’-concessie, de voormalige plantage Onverdacht, 
dan wel in het nabijgelegen plaatsje Onverwacht, een stempel Paramaribo-Zuid? 
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Paramaribo-Zuid is identiek aan het stadsbijkantoor ‘Zorg en Hoop’. Erfmann en Stuut (3) 
melden het gebruik van een OB-stempel Paramaribo-Zuid nr. 3 op het postagentschap Groot 
Blijdens Hoop, ongeveer 10 km ten zuiden van Paramaribo. De andere stempels met deze 
aanduiding zijn in de ‘autonomieperiode’ klaarblijkelijk niet in gebruik geweest.  
 

 
Afb. 1a 
 
 

 
Afb. 1b 
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Afb. 1c  
Vóór de onafhankelijkheid van 24 november 1975 is er in Onverwacht een aantal jaren (okt. 
1962-aug. 1973) een eigen OB-stempel met volgnummer 1 in gebruik. Na de onafhanke-
lijkheid duikt dit stempel weer op. Op een van mijn werkbezoeken aan Suriname in de 
periode 1976-1982 stuurde ik een brief met dit stempel  met dagtekening 18.II.81 naar mijn 
adres in Nederland (Afb. 2a). Het lijkt dan toch voor de hand liggend, dat dit stempel ook in 
1979-1980 al weer in gebruik is geweest. Waarom is dan toch van een stempel van 
Paramaribo-Zuid gebruik gemaakt?   
 

 
Afb. 2a 
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Een geheel nieuw stempel van het cilinderbalkmodel, nu met de aanduiding Billiton / 
Suriname, komt  pas ruim na 1980 in gebruik (Afb. 2b).  
 

 
Afb. 2b 
 
2. Nickerie –VS via Paramaribo-Zuid? 
Een wonderlijk stuk toont Afb. 3a. De heer Justo Lacayo uit Honduras verzendt zijn post aan 
DeLaurence vanuit Nieuw NIckerie. Mogelijk minder vreemd dan het lijkt. Is de heer Lacayo 
wellicht een rijstdeskundige, die in opdracht van de FAO of het Hondurese Ministerie van 
Landbouw een bezoek brengt aan het gemechaniseerde rijstproject in Wageningen, Nickerie? 
Dan valt mijn oog op de aanduiding ‘M V  Lempa’ linksboven op de envelop. Dat wijst in de 
richting van een motorschip. Dus maar even gegoogled naar het lemma ‘Lempa’.  Dan vallen 
de stukjes van de puzzel in elkaar. Het in Duitsland gebouwde motorschip ‘Lempa’ vaart 
tussen 1966 en 1981 onder Hondurese vlag als  bananenboot voor de United Fruit Continental 
(Chiquita). United Fruit  vermarkt het leeuwendeel van de opbrengst van de Surinaamse 
bacovenbedrijven, waarvan er enkele (Koningin Julianapolder, Nickerie II, Surbaco) nabij 
Nieuw  Nickerie liggen. Lacoya is vermoedelijk een bemanningslid van dit schip en heeft een 
bedrijfsenvelop met de naam van het schip gebruikt voor zijn correspondentie met 
DeLaurence. Dit raadsel is dus opgelost.. 
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Afb. 3a 
 

Maar het volgende wonderlijke aspect dient zich aan als we de achterkant van de brief 
bekijken (Afb. 3b). Daar treffen we (weer) een OB-stempel Paramaribo-Zuid aan, nu met 
volgnummer 1. We mogen aannemen, dat deze brief niet is doorgezonden via bijkantoor Zorg 
en Hoop, maar via het internationaal uitwisselingskantoor in Paramaribo. Blijkbaar hebben de 
Surinaamse Posterijen meer Paramaribo-Zuid stempels uit de mottenballen gehaald en aan 
verschillende vestigingen in gebruik gegeven.  Of is er toch een andere verklaring mogelijk? 

 

Afb. 3b 
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3. Stempels en aantekenstrookjes van Wageningen 

Post uit Wageningen, Suriname is vrij schaars. Vandaar dat de periode waarin bepaalde 
stempels en vignetten daar in gebruik zijn geweest nogal eens wat interpretatie- en giswerk 
vraagt. Gelukkig zitten er in de bundel van DeLaurence relatief veel, meestal aangetekende, 
enveloppen uit deze plaats. Genoeg om er een beetje statistiek op los te laten. In Tabel 1 heb 
ik de verschillende door mij aangetroffen combinaties van stempeltypes en aantekenstrookjes 
over de periode 1973-1985 samengevat. Van elke combinatie heb ik er één afgebeeld, zodat 
de beschrijving tot het minimale kan worden beperkt.  Waar de datum van verzending niet 
duidelijk leesbaar is, heb ik de doorzend- en aankomststempels op de achterzijde van de 
envelop benut  om de ontbrekende datumgegevens  aan te vullen.  

Tabel 1.  Combinaties van stempeltypen en aantekenstrookjes,  gebruikt in Wageningen, Suriname in 
de periode 1972-1985. E&S-type  = Stempeltype volgens Erfmann en Stuut, 2011. OB = openbalk; CB 
= cilinderbalk 

Stempelbeschrijving         E&S-type Aantal Beschrijving R-strookje   Periode  Afb. 

WAGENINGEN NICKERIE  1    5 WAGENINGEN / (Suriname) 24.II.72-   4 

OB met  kruis in onderrand    op groen papier   16.IX.73 

WAGENINGEN-NICKERIE  2  10 WAGENINGEN- / NICKERIE 3.XII.73-                  5 

OB met volgnummer 2    op wit papier   25.V.77      

Als vorige   2   1 Handgeschr. ‘Wageningen’ 1.II.74    6 

      op ‘NICKERIE’; wit papier         

Als vorige   2   1 Paars st WAGENINGEN /  10.I.80    7 

      NICKERIE op wit papier         

Als vorige   2   2 DISTR. NICKERIE / Wageningen 11.X.80-    8 

      op wit papier; kader donkerrood 15.VI.82                   

WAGENINGEN / SURINAME -   2 Als vorige; kader lichtrood 1.3.83-                  9    

CB met volgnummer 1        9.7.85                  

Erfmann en Stuut (3) vermelden voor stempel type 1 een (tweede) gebruiksperiode van 
9?.I.70 tot 24.VII.72. Uit mijn stukken blijkt, dat dit stempel nog ruim een jaar langer in 
gebruik is geweest (lbd 16.IX.1973). Stempel type 2 zagen zij ‘werkelijk gebruikt’ op 15.I en 
18.VIII.1975. Uit mijn gegevens blijkt dat dit stempel al kort na de lbd van stempel type 1 in 
gebruik is genomen (vbd 3.XII.73) en dat het gebruik in elk geval tot in juni 1982 is 
doorgegaan. 
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Tussen de lbd van stempel type 2 en het eerste gebruik van het CB-stempel (1.3.83; let op de 
Arabische maandaanduiding!) zit een betrekkelijk  klein hiaat van ruim acht maanden.  

 

Afb. 4 

 

 

 

 

                          Afb. 5 

                      

                          Afb. 6 
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Afb. 7 

 

 

 

Afb. 8 
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Afb. 9 

4. (Nieuw)  Nickerie 
 

De hoofdplaats van het District Nickerie is Nieuw Nickerie. Echter tot begin jaren zeventig 
(E&S typen 1 t/m 7) vermelden de poststempels van deze plaats de naam ‘Nickerie’.  Pas in 
het OB-stempel type 8 verschijnt de naam als Nieuw Nickerie. Van dit stempel  zijn 
volgnummers 1-7 aangemaakt, waarvan volgens Erfmann en Stuut (3) stempel nr. 1 in de 
‘autonomieperiode’ nooit in gebruik is geweest. Kennelijk is dit stempel na de 
verzelfstandiging van Suriname alsnog uit een bureaulade  te voorschijn gekomen, want ik 
bezit niet minder dan 22 brieven, gedagtekend tussen -4.VIII.78 en 16.XI.82 met dit stempel 
(Afb. 10a en 10b).  Vanaf januari 1983 komen de cilinderbalkstempels in gebruik (Afb. 11) 
 

 

Afb. 10a. 

 

SUR 203 



Juli 2012                                                                                           ZWP Mededelingenblad nr. 161 – bladzijde 62 
 

 

Afb. 10b. 

 

Afb. 11 

5. Drievoudige mengfrankering 

De Surinaamse post blijft voor leuke raadseltjes zorgen. Ter illustratie bijgaand poststuk, 
gefrankeerd met een Port Payé-opdrukzegel, twee zegels van 50ct in de oude valuta (SRF) en 
één zegel van SRD 0,20. 
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Kennelijk was de postambtenaar tevreden met deze ratjetoe, want de brief is zonder 
problemen afgestempeld met dagtekening 20.XI.08 (Afb. 12). Ik heb even niet het geduld of 
de creativiteit om de ‘waardering’ van de bijplakzegels (P.P. en SRF) in hedendaagse valuta 
om te rekenen. Het lijkt een beetje op een algebraïsche vergelijking met vele onbekenden, 
waarin a + b + 2c = x. Of zit ik het me nodeloos moeilijk te maken en heeft de ambtenaar 
gewoon 0,60 + 2x 0,50 + 0,20 = SRD 1,80 gerekend? Maar hoe verklaart u dan de 
frankeringen van vier andere stukken uit ongeveer dezelfde periode, weergegeven in Afb. 13a 
- 13d? 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 12 
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Afb. 13a en 13b 
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Afb. 13c en 13d 
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6. Late ‘port’-bijplakking 

In ZWP 149 en 150 (4, 5) worden verschillende meldingen gedaan van het gebruik van oude 
portzegels als frankeerzegels. Al de beschreven voorbeelden dateren uit 2007. Maar het 
bijplakken van portzegels is althans in Nieuw Nickerie nog enkele jaren doorgegaan. Afb. 14 
laat een brief zien met stempelafdruk Nieuw Nickerie 12.7.2010, waar naast een frankeerzegel 
van SRD 2,50 een portzegel van 75ct is bijgeplakt. VRAGEN: Wie van de lezers kent 
voorbeelden van nog later gebruik van oude portzegels?  En wat is er toch gebeurd met al die 
portzegels, die van nieuwe waarden in SRD zijn voorzien? Is iemand die ooit echt gebruikt 
tegengekomen? Of dienden die alleen om de kassen van een niet nader te benoemen 
postzegelfabrikant op een van de Kanaaleilanden te spekken? 

 

Afb. 14 

7. Poppenkast 

Om toch een beetje aardig te eindigen, twee voorbeelden van onverdachte stukken, waaruit 
blijkt, dat sommige van die ‘poppen- en  beessies’-zegels, die voormelde uitgever jaarlijks 
over ons uitstort, toch af en toe aan de Surinaamse postloketten verkrijgbaar lijken te zijn 
(Afb. 15a en 15b).  Het betreft twee brieven aan het CTA. Het CTA staat voor ‘Technical 
Centre for Agricultural and Rural Cooperation’, een  in het Nederlandse Wageningen 
gevestigd instituut, dat de landbouwkundige samenwerking tussen EU-landen en een groot 
aantal voormalige ‘koloniën’ coördineert. 
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De ene brief is afkomstig van de ‘Koöperatie van Groentenverbouwers v/d van Pettenpolder, 
Nickerie’ en heeft dagtekening 30.11. 2004. De ander draagt het niet-alledaagse stempel 
Totness 24.11.2004. De beide brieven  zijn voorzien van een of twee zegels uit de serie ‘oude 
poppen’, uitgegeven op 12 mei 2003 (Zo. 1194-1205).  

 

 

 

Afb. 15a 
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Afb. 15b 
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