
 

Mededelingenblad van de Studiegroep 
voor bestudering van de postgeschiedenis van de 

(voormalige) Nederlandse Overzeese Rijksdelen en Australasia 
 

44e jaargang no. 3 
 ISSN 0928-1037 

december 2012 nummer 162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lidmaatschap per jaar: € 25,- in Nederland / € 25,- buiten Nederland 
ING Bank rekeningnummer 1653632 

t.n.v. penningmeester Studiegroep ZWP te Oldenzaal 
 



FUNCTIONARISSEN 
 

 

Bestuur   
   

Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: 
   

N.J. de Weijer (Nico) J.A. Dijkstra (Han) H.J. Teunis (Henk) 
Postbus 1206 Dolderstraat 74 Dr. de Bruijnstraat 35 
2280 CE Rijswijk (Z.H.) 6706 JG Wageningen 7576 BJ Oldenzaal 
Tel.: 070  399 72 50 Tel.: 0317  417 490 Tel.: 0541  514 243 
E-mail: njdeweijer@telfort.nl E-mail: j.dijkstra50@chello.nl E-mail : hjteunis@kpnmail.nl 
   

Lid: Lid: Bankrelatie: 
   

W.F.M. Tukker (Wim) J.J. Heijboer (Jan) IBAN: 
Postbus 10418 Hasebroekstraat 4 NL24INGB0001653632 
5000 JK Tilburg 2321 XL Leiden BIC: INGBNL2A 
 E-mail: janheijboer@casema.nl ING Bank rek. nr. 1653632 
Commissarissen   
   

Veilingmeester: Clubtentoonstelling:  
   

J.P.H. Hoogenboom (Joop) W.F.M. Tukker (Wim)  
De Piek 4 Postbus 10418  
1747 TJ Tuitjenhorn 5000 JK Tilburg  
Tel.: 0226  393 102   
E-mail: 
hoogenboomjph@quicknet.nl 

Webmaster: M.H. Severijn 
(Maarten) mhseverijn@ziggo.nl 

Website: www.studiegroep-zwp.nl 
   

Redactieteam   
   

G.A.M. van Marrewijk (Bert) Churchillweg 100 6706 AE Wageningen 
  gam.vanmarrewijk@telfort.nl 
J.A. Dijkstra (Han) Dolderstraat 74 6706 JG Wageningen 
   j.dijkstra50@chello.nl 
H.J. Teunis (Henk) 
 
N.J. de Weijer (Nico) 

Dr. de Bruijnstraat 35 
 
Postbus 1206 

7576 BJ Oldenzaal 
hjteunis@kpnmail.nl 
2280 CE Rijswijk (Z.H.) 
njdeweijer@telfort.nl 

 
 

Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met toestemming van de auteur, de redactie 
of het bestuur. 
De Studiegroep is opgericht op 25 mei 1968 onder de naam Studiegroep Zuid-West Pacific, is lid van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF) onder nummer 153 en is ingeschreven in 
het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder inschrijvingsnummer 40447039. 

 

 
 
 
 
 
 

Inhoudsopgave ZWP 162  
 
 
 
 
 
 
 

DIV 571 Redactie en Bestuur Mededelingen  1 
NI 521 Wim van Aalzum Luchtpostcatalogus 2012 van de Vliegende Hollander 7 
NI 522 Wim van Aalzum Luchtpost in vooroorlogs Nederlands-Indië: KNILM’s  Dienst 

Groote Oost 
8 

NI 524 Maarten Severijn Tjilatjap 10 
NI 527 Leo Vosse De stempels Tjilatjap S1, 2, 3, 5 en 6 13 
WWII 130 Jan Heijboer Post van de USS Beale 27 
UNTEA 150 Han Dijkstra Enkele merkwaardige (bij)frankeringen op postwaardestukken 33 
UNTEA 155 Han Dijkstra Een gelukkig toeval: 50 jaar UNTEA = 100 jaar Hollandsche 

Mediaeval 
38 

NA 180 Bert van Marrewijk Rubberstempels van Aruba: eerste aanzet tot inventarisatie 42 
VARIA 22 Han Dijkstra Voorzetje 18 72 
 



December 2012                                                                ZWP Mededelingenblad nr.162 – bladzijde 1 

ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 162 
 
Wegens onvoorziene omstandigheden lukte het helaas niet om ZWP 162 in december uit te 
brengen. Het is echter wel degelijk het laatste nummer van 2012! In dit nummer vindt u weer 
een keur aan artikelen, zoals u van ons gewend bent. De schrijver van de rubriek ‘Wij lazen 
voor u’, Filatelie 12 – december 2012, omschrijft het vorige nummer (ZWP 161) als 
“bijzonder gevarieerd: van een waarschuwing voor een rommelende eBay-aanbieder, 
luchtpost in Indië tot Surinaamse moksi.” De auteurs die ZWP 162 hebben volgeschreven zijn 
Van Aalzum, Dijkstra, Heijboer, Severijn, Van Marrewijk en Vosse. 
In 2013 vieren wij de 45e verjaardag van ZWP tijdens Postex 2013, dat 18-20 oktober zal 
worden gehouden te Apeldoorn. Velen van u herinneren zich waarschijnlijk het 40-jarig 
jubileum, dat in 2008 samen met zustervereniging Dai Nippon uitbundig werd gevierd. We 
hopen in het najaar dit succes te herhalen en doen op alle leden een beroep om zich hiervoor 
op enigerlei wijze in te zetten. 
Kopij voor ZWP 163, het eerste nummer van 2013, graag inzenden voor 1 april 2013. 
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 2013 
 
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 
 
23 februari  gewone bijeenkomst  
20 april  algemene ledenvergadering (jaarvergadering) 
22 juni   gewone bijeenkomst 
21 september  gewone bijeenkomst 
18-20 oktober viering ZWP 45 Jaar tijdens Postex 2013 te Apeldoorn 
23 november  invulling nog onbekend 
 
Het 45-jarig jubileum van ZWP zal worden gevierd tijdens Postex 2013, welke van 18 t/m 20 
oktober zal worden gehouden in de Americahal in Apeldoorn. 
Enkele programmapunten: 
 

 clubtentoonstelling 
 presentatie nieuwe publicatie 
 gezamenlijk buffet 

ZWP heeft 60 kaders toegewezen gekregen; wij willen deze vanzelfsprekend vullen met een 
aantal inzendingen, grote en kleine, die een zo breed mogelijk beeld geven van onze interesse-
gebieden. Wilt u alvast nadenken over wat u zou kunnen inzenden? Opgave bij secretaris 
Han Dijkstra vóór 1 april a.s. 
 
Wellicht is het mogelijk dat, voor wie dit wil, inzendingen kunnen meedoen met zowel de 
clubtentoonstelling als de reguliere tentoonstelling met officiële jurering. Zodra wij meer 
informatie hierover hebben ontvangen, zullen wij u dit direct laten weten. 
 
Contributie 2013 
 
Vergeet a.u.b. niet uw contributie voor 2013 te betalen! 
Please do not forget to pay your membership fee for 2013! 
 
Belangrijke evenementen en PR 
 
De Brievenbeurs / Filamania / GoldaCarta 2013 
29 en 30 maart 2013 
Sporthallen ‘de Mammoet’ 
Calslaan 101 
2804 RT Gouda 
www.brievenbeurs.com 
 
Filanumis 
11 mei 2013 
Expo Houten 
www.wbevenementen.eu 
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Hollandfila 
6 en 7 september 2013 
De Veluwehal 
Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
Postex 2013 
18,19 en 20 oktober 2013 
Americahal, Laan van Erica 55, Apeldoorn 
Tevens viering jubileum ZWP 45 Jaar! 
 
Eindejaarsbeurs / Stamptales 
27 en 28 december 2013 
De Veluwehal 
Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
LEDENMUTATIES 
 
Overleden 
A.D. van Dalen 
Mw. S.J. de Groot-Licher 
 
Opzegging 
P. Brouwer 
 
Nieuwe leden 
A.A. van der Meij, Den Haag 
H.H. Darmajuwana, Amersfoort 
K. Fase, Gorinchem 
J. Groeneveld, Purmerend 
T. Kerzner, Toronto (Canada) 
M. Mellema, Oegstgeest 
Drs. R.M. van Zeijl, Borgerhout (B) 
 
Wij hopen dat onze nieuwe leden veel genoegen zullen beleven aan hun lidmaatschap. 
 
BESTUUR 
 
In memoriam 
Helaas moeten wij het overlijden melden van twee trouwe leden. Bram van Dalen overleed op 
13 augustus 2012, Phia de Groot op 6 oktober 2012. Daar zij al jaren kampten met een slechte 
gezondheid, waren zij de laatste tijd niet in staat om onze bijeenkomsten te bezoeken. 
Bij de oudere leden waren Bram en Phia zeker bekend.  
 

Bram van Dalen was een bevlogen verzamelaar, vooral van posthistorische stukken van 
Nederlands Nieuw-Guinea. De laatste jaren was hij steeds minder in staat om zijn 
verzamelingen uit te breiden en bij te houden. Zijn vrouw en zoon, die speciaal naar de 
clubtentoonstelling van 17 november jl. in Ede  waren gekomen om zich te oriënteren op 
wat er binnen ZWP wordt verzameld, zijn van plan zijn werk in stand te houden. 
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Phia de Groot was bij velen bekend vanwege haar enorme bibliotheek over Nederlands 
Nieuw-Guinea: de West Papua Bibliotheek. Daarbij hoorden ook ansichtkaarten en vele 
andere zaken. Zij was als KLM-stewardess in Nederlands Nieuw-Guinea verzeild geraakt 
en heeft daar ook een aantal jaren gewoond en gewerkt. Phia was een trouwe bezoekster 
van onze bijeenkomsten, totdat haar gezondheid achteruit ging en moeilijke jaren volgden. 
Sommigen van ons hadden echter via e-mail nog steeds contact met haar; zij was 
behulpzaam en tot het laatst toe bereid om antwoorden op vragen te geven. Het laatste 
contact dateert uit het voorjaar, toen het in ZWP 161 besproken fotoboek over de MAS 
(Melanesian Air Service) verscheen. Haar man, Ruud de Groot, schreef in zijn bedank-
kaart, dat Phia ZWP altijd hoog in het vaandel had staan en het heel spijtig vond dat zij de 
bijeenkomsten niet meer kon bezoeken.  

 
Wij zullen beide markante leden node missen. Mogen zij rusten in vrede. 
 
Fantasie- en valse opdrukken 
 
Van Eekelen en Konings, beiden inmiddels berucht vanwege de ‘vervaardiging’ van grote 
aantallen fantasie- en valse opdrukken van vele landen, w.o. Nederlands-Indië en Indonesië,  
zijn definitief van verkoopsite delcampe verwijderd. Een compliment aan allen die zich 
hiervoor hebben ingezet! Hopelijk zal eBay spoedig het voorbeeld van delcampe volgen. 
 
Plagiaat en het zorgvuldig gebruik van bronnen 
 
Zoals de oplettende lezer zich zeker herinnert, vond enige tijd geleden een ernstig incident 
plaats betreffende een artikel in ons blad over de luchtvaart in Nederlands-Indië, waarvan 
delen ‘spontaan’ waren ‘geleend’ door een schrijver van een andere studiegroep.  
Wij willen allen die ons blad lezen en waarderen wijzen op de zin die te vinden is op het 
binnenblad: “Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met 
toestemming van de auteur, de redactie of het bestuur.” 
Voor ons, schrijvers van het Mededelingenblad van ZWP, gelden vanzelfsprekend dezelfde 
regels. Wij hechten aan zorgvuldig gebruik van bronnen, van zowel teksten als afbeeldingen. 
Bij gebruik van meerdere afbeeldingen voor een artikel vragen wij om toestemming deze te 
publiceren; bij gebruik van een enkele afbeelding van een openbare site geven wij altijd de 
bronvermelding. 
 
Clubtentoonstelling 17 november 2012 
Bert van Marrewijk 
 
Het traditionele hoogtepunt van het ZWP Verenigingsjaar is de Clubtentoonstelling in 
november. Ieder jaar lukt het weer om uit eigen gelederen voldoende enthousiastelingen te 
rekruteren, die een deel van hun verzamelingen mooi opgetuigd en met deskundige toelichting  
aan de medeleden willen tonen.  Dit jaar hadden zich negen deelnemers officieel aangemeld 
en ter plekke schoof nog een tiende gegadigde bij dit keurkorps aan. Hoewel er dit keer wat 
minder ‘buitenbeentjes’ waren dan andere jaren, onderwerpen dus die buiten het primaire 
aandachtsgebied van onze studiegroep vallen, was het geheel toch gevarieerd en veelzijdig.  
Jan Arts liet in zes kaders een prachtig opgezet overzicht zien uit zijn verzameling ‘Landmail-
routestempels van Nederlands-Indië’ uit de periode 1850-1925. Ook Maarten Severijn koos 
voor de Ind(ones)ische Archipel, maar juist voor een zeer recente episode met zijn presentatie 
‘Brieven en foto-opnamen van postkantoren uit de Riouw-archipel uit het jaar 2009’. ‘Nieuw 
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Guinea’ was als gebruikelijk goed vertegenwoordigd. Han Dijkstra bood een mooi overzicht 
van het gebruik van beporte poststukken uit binnen- en buitenland in de periode 1950-1962, 
terwijl Nico de Weijer uitpakte met zijn fraaie collectie ‘Postwissels van Nederlands Nieuw-
Guinea’. De ‘buren’ uit Oost Nieuw-Guinea werden vertegenwoordigd door Joop Hoogen-
boom met zijn presentatie ‘Tarieven binnenlandse post van Papua New Guinea’. Dat ook 
Australië nog volop mee doet in onze groep bewezen de twee bijdragen van Sybrand Bakker: 
‘New South Wales: omslagbandjes voor kranten, tijdschriften en ander gedrukt materiaal, 
uitgegeven en gebruikt in de periode 1864-1912’ en van Wim Tukker met ‘Letter cards van 
Australië’. 
‘De West’ ontbrak ook niet op het appel en werd vertegenwoordigd door een trotse Frans 
Rummens, die het enige bekende niet-filatelistische poststuk met stempel Rio Canario- ja, 
beste afwezigen, dat ligt echt op Curaçao- aangevuld met andere lastige stempels uit de 
Antillen, aan ons liet zien. Nou ja, laten zien, hij bleef er wel zo voorstaan dat zelfs geen 
Taliban-strijder hem van zijn wachtpost had kunnen verdrijven.  
Jan Heijboer en Bert van Marrewijk zorgden als gewoonlijk voor de enige ‘buitenissige’ 
onderwerpen, hoewel Jans collectie ‘Marinepostkantoren in Nederland’ nog duidelijke relatie 
vertoonde met ons ‘koloniale verleden’. Dat kan niet gezegd worden van Berts bijdrage over 
’50 jaar post van de (Nederlandse) Filatelistische Dienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Arts, winnaar van de 
ZWP-clubtentoonstelling 
2012 

De ‘deskundige jury’ bestaande uit alle aanwezige leden, die middels een stembriefje de in 
hun ogen beste drie presentaties met een, twee of drie punten mochten belonen, kregen de 
zeer verantwoordelijke opdracht om uit de grote verscheidenheid aan onderwerpen een 
winnaar aan te wijzen. Om de taak voor de  jury te veraangenamen werden zij getrakteerd op 
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koffie met gebak en overdadig gelaafd en gevoed tijdens de uitstekend verzorgde 
gemeenschappelijke lunch. Weliswaar op eigen kosten -dit om verontrusting bij de niet-
aanwezigen weg te nemen- maar toch een feestelijk maal tegen voedselbanktarief. 
En tussentijds hamerde Leo Vosse er nog een paar honderd kavels door, zodat je ook als niet 
winnaar nog wel met een paar leuke trofeeën huiswaarts kon keren. 
Uiteindelijk brak dan het moment van de waarheid aan. Terwijl de voltallige jury zich te goed 
deed aan een gratis drankje en hapje, telde de stemcommissie de uitgebrachte stemmen. Voor 
alle deelnemers was er de troostrijke mededeling, dat niemand zonder punten was gebleven. 
En uit piëteit voor de verliezers beperken we ons ook hier als te doen gebruikelijk tot de top 
drie van de uitslag. Het werd nog even spannend, omdat twee deelnemers met gelijk aantal 
punten (23) op plaats twee waren terecht gekomen, t.w. Han Dijkstra en Nico de Weijer. 
Omdat Han van meer deelnemers tenminste één punt had gekregen, werd hij door de 
stemcommissie tot tweede uitgeroepen en Nico tot derde.  Maar ja, hun 23 punten werden 
toch ruimschoots overtroffen door de monsterscore van Jan Arts, die met 29 punten de 
onbetwiste winnaar werd. Omdat we volgend jaar opgaan voor de vijfjaarlijkse Frits Bender 
Wisselbeker mogen Jan en Toos in hun nieuwe huis in Cuijk -speciaal voor deze gelegenheid 
aangeschaft, Jan?- nu tenminste twee jaar lang aankijken tegen de Bokaal met de Afgrijselijke 
Oren. 
 
Nieuwe Luchtpostcatalogus 2012 

 
 
De onlangs verschenen nieuwe Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen 
2012 is in vele opzichten gewijzigd ten opzichte van de vorige editie van 2005. Het aantal  
pagina’s is van 555 naar 688 gestegen, nu in een gemakkelijk hanteerbaar en prettig leesbaar 
A5-formaat en met vele afbeeldingen in kleur. Het aantal hoofdstukken is eveneens 
uitgebreid. Kortom, een fraaie catalogus. 
 
In de rubriek NI van dit nummer vindt u een bespreking van Wim van Aalzum van de 
Hoofdstukken B en C, die betrekking hebben op Nederlands-Indië. Wie van onze leden is 
bereid zich te wagen aan Hoofdstuk D: Nederlands Nieuw-Guinea, Hoofdstuk E: Curaçao / 
Nederlandse Antillen of Hoofdstuk F: Suriname? 
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LUCHTPOSTCATALOGUS 2012 VAN DE VLIEGENDE HOLLANDER 
Wim van Aalzum 
 
De nieuwe editie is onderwerp in de rubriek ‘Boekenplank’ in het novembernummer van 
‘Filatelie’. Het artikel is meer beschrijvend qua opzet, indeling, verkrijgbaarheid, dan een 
recensie, want het is nauwelijks inhoudelijk. Dat mag ook niet verwacht worden, omdat de 
schrijver geen aerophilatelist is. Het enige dat op de inhoud slaat is dat “onvolkomenheden uit 
de oude catalogus  verbeterd werden”. 
De bij aerophilatelisten zeer populaire verzamelgebieden hoofdstuk B (Nederland - Neder-
lands- Indië v.v.) en hoofdstuk C (Nederlands-Indië) doornemend, blijken er nog meerdere 
onvolkomenheden in voor te komen. Hier geef ik enkele voorbeelden, die zo gekozen zijn dat 
ze zonder meer voor de lezer duidelijk zijn. 
1. In december 1933 vonden de beroemde Kerstvluchten plaats van de Pander Postjager en 

KLM’s Pelikaan. De Postjager had met veel problemen te kampen en zo moest ook de 
terugvlucht worden uitgesteld tot 6 januari. Om de verloren tijd in te halen werd besloten 
om van Batavia rechtstreeks naar Alor Star te vliegen en Medan over te slaan. In de 
catalogus (B92) staat niettemin: Bandoeng-Batavia-Medan-Amsterdam. 

2. B118A en C betreffen post die op 1 november 1936 werd vervoerd met de eerste 
nachtexprestreinen Batavia-Soerabaja en Soerabaja-Batavia. In Nederland bestond veel 
belangstelling voor de bijzondere stempels en post werd naar Indië gezonden met de 
KLM-lijntoestellen, uiterlijk 24 oktober vertrekkend (AKI) aankomst 30 oktober. De 
onder B118A genoemde PH-ALD vertrok 17/10 en kwam 23/10 aan; ertussen zat nog de 
ALE, vertrek 21/10 en aankomst 27/10. De tekst “na aankomst ALD vertrok op 24-10 de 
1e nachtexpres” is niet alleen volstrekt onjuist, maar maakt ook van de expres een 
boemeltje. De vraag doet zich voor of deze stukken in een luchtpostcatalogus horen. De 
rol van het luchtvervoer is volkomen routinematig en de bijzondere stempels zijn 
treinstempels. Ook van directe vliegtuig-trein-aansluiting was geen sprake, daar de 
stukken in Batavia werden opgehouden. Daarentegen staan door de Indische Posterijen en 
de KNILM ingestelde vliegtuig-trein-verbindingen niet in de catalogus, bv. niet de zelfs in 
de KNILM dienstregeling van oktober 1928 opgenomen “Eendaagsche verbinding 
Batavia-Soerabaja” (trein Semarang-Soerabaja). Een andere bijzondere verbinding werd 
in 1935 ingevoerd. De KLM-vliegtuigen van de 2x per weekse dienst kwamen te laat aan 
in Batavia voor doorzending van de post naar Semarang en Soerabaja. De Posterijen 
vonden de oplossing in een gecombineerde trein-autodienst. 

3. In oktober 1937 verongelukte de PH-ALS(pecht) op de terugvlucht in Palembang; de post 
werd overgenomen door de op 07/10 van Batavia vertrokken PH-ALV(alk). Waarom is dit 
niet vermeld, terwijl dit in meerdere andere gevallen wel is gebeurd? 

4. In hoofdstuk C geeft C56 Soerabaja-Batavia-Palembang een verkeerd beeld. Het is geen 
proefvlucht maar postdoorzending met de tweede vlucht van de nieuwe KNILM Batavia-
Palembang dienst. 

5. De proefvlucht Soerabaja-Batavia-Bandoeng (C59) geeft als 59b Soerabaja-Bandoeng. Er 
is echter geen post naar Bandoeng gevlogen, daar door vertraging in Semarang in Batavia 
de aansluiting werd gemist. 

6. Er zijn diverse fouten waar plaats van vertrek en datum niet kloppen, zelfs bij B51: eerste 
terugvlucht 14d. dienst (o.m. Tocila geeft de juiste datum) en bij de terugvlucht (B91) van 
de beroemde Pelikaan Kerstvlucht. Op 27-12-33 werd om één uur in Batavia gestart;  
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daarvoor was de Pelikaan op 26-12-33 om 12 uur uit Bandoeng vertrokken. Verder C116: 
de Dorniers vertrokken op 12-03-1935 uit Manilla. En een uitstapje naar hoofdstuk E: E38 
Willemstad-Paramaribo moet 04-09-1939 zijn (ook in Tocila).  

Al deze informatie is in publicaties beschikbaar, meest in ZWP, dat toch in de bronnenlijst op 
pag. 20 wordt genoemd. Enkele punten staan ook in huis bij de VH, namelijk in het groten-
deels op plagiaat berustende artikel “De KNILM” in het Jubileumnummer van  
de Aero-Philatelist.  
Het is goed om te zien, dat in de Aero-Philatelist een vaste rubriek is geopend voor vragen en 
meldingen voor de catalogus. Bij het afsluiten van een nieuwe editie moet het werk aan de 
volgende al begonnen zijn. 
 
 

LUCHTPOST IN VOOROORLOGS NEDERLANDS-INDIË 
KNILM’S DIENST GROOTE OOST 
Wim van Aalzum 
 
Nadat de KNILM in 1936 regelmatige diensten op Borneo en in 1937, na een mislukte poging 
in 1935, op Celebes had geopend, werd in 1940 de lang verwachte verbinding met de ‘Groote 
Oost’ - Molukken en Nieuw-Guinea - gestart.  
 

 
De in augustus geopende dienst werd vanaf Soerabaja tot Makassar gevlogen met de 
Lockheed L-14, waarvan er in 1938 vijf bij de KNILM gekomen waren. Omdat de 
vliegvelden van Namlea en Ambon niet voor landvliegtuigen geschikt waren, werd van 
Makassar via Zuid-Celebes met de in 1940 aangekomen twee Grummans Amphibie via 
Namlea, Ambon en Banda naar Nieuw-Guinea gevlogen. 
 
 

NI 522  



December 2012                                                                ZWP Mededelingenblad nr.162 – bladzijde 9 

In oktober kwam het vliegveld van Namlea gereed en dit werd in gebruik genomen voor de 
Lockheeds. Nu werd een tweede route, over Noord-Celebes lopend, toegevoegd. 
De Grummans waren al snel te klein en in de loop van 1941 werden twee Sikorsky’s S.-43 
Amphibie afgeleverd, die vanaf december de  noordelijke route vanaf Soerabaja vlogen en de 
Lockheeds de zuidelijke tot Ambon, waar de Sikorsky’s de lading overnamen. 
De wekelijkse dienstregeling Batavia-Babo werd in oktober 1940 als volgt:  
 

o maandag – woensdag heen: noordelijke route  
o donderdag – vrijdag Babo-Soerabaja: zuidelijke route 
o donderdag - zaterdag heen: zuidelijke route 
o zondag - dinsdag Babo-Batavia: noordelijke route 

 
Voor Noord-Celebes en Ternate hield dat in, dat er twee maal per week een verbinding met 
Java was, daar naast de noordelijke retourvlucht de mogelijkheid bestond voor vervoer met de 
noordelijke route door tot Ambon en daar over op de zuidelijke retourvlucht. Een voorbeeld 
daarvan is de afgebeelde zakenbrief van Menado naar Batavia, dinsdag 1-10 vertrek Menado, 
aankomst Ambon 2-10, vertrek vrijdag 4-10, aankomst Batavia 5-10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op Nieuw-Guinea werd in oktober 1940 de dienst gewijzigd en werd na aankomst op 
woensdag in Babo op donderdag heen en weer naar Manokwari gevlogen; in januari 1941 
werd dit zaterdag. Dit betekent dat de met een bepaalde vlucht naar Manokwari gestuurde 
post een andere datum van aankomst heeft dan die naar Babo. 
Derhalve verzoek ik de bezitters van stukken naar Babo en Manokwari uit de periode oktober 
1940 - april 1941 mij s.v.p. gedetailleerde gegevens te verstrekken van de aankomststempels; 
bij voorkeur scans, maar de data-/uurstempels kunnen ook per e-mail (wvaalzum@ziggo.nl) 
naar mij worden toegezonden.   
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TJILATJAP 
Maarten Severijn 
 
In aanvulling op het verhaal over de S-stempels van Tjilatjap, zie vorige artikelen van Bert 
van Marrewijk in ZWP 159 en 160 en het artikel van Leo Vosse in dit nummer, heb ik voor 
dit kantoor alle stempeltypen in kaart gebracht en de stempellijn opgezet. 
 

hr 

 

 

hr r  p kr 
 
 

     

  
vk 1a vk 1b vk 1c vk 2a vk 2b 

 
 

      

  

 

ksb1 ksb2 kbb  kbu 
20x arceer + + +   7+  utrecht    

     

  

 

1a  1b   6  2a 2b 
5-/10/5- 4/10/4  J ‘ ’ J ‘-’ 

       

  

 

lbnr 1 lbnr 2   6 13 
 dicht    biffage 
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S1 S2  S3 S5 S6 
9 14 9 14 9 

 
 

Seq afk vbd lbd lijn lijn lijn lijn     
        1 2 3 4     
1 Tp ?  hr        
2 Tp  ? hr        
3 Tp 08-03-1874  r        
4 Tp  27-05-1875 r        
5 Tp 02-06-1887  kr        
6 Tp  15-11-1892 kr        
7 Tp 18-07-1893 . vk1a .       
8 Tp . 19-10-1896 vk1a .       
9 Tp 25-11-1897 . vk1b .       

10 Tp 22-08-1898 . vk1b vk1c       
11 Tp . 12-04-1899 vk1b vk1c       
12 Tp . 17-10-1904 . vk1c       
13 Tp 31-10-1904 . vk2a .       
14 Tp . 01-05-1909 vk2a .       
15 Tp 18-10-1909 . vk2b .       
16 Tp . 05-09-1910 vk2b .       
17 Tp 23-11-1910 . ksb1 .       
18 Tp 27-02-1911 . ksb1 ksb2 .      
19 Tp 16-11-1913 . ksb1 ksb2 kbb      
20 Tp . 11-02-1914 ksb1 ksb2 kbb      
21 Tp 18-02-1917 . 1a1 ksb2 kbb  1a en 2a 
22 Tp . 13-11-1917 1a1 ksb2 kbb  uit Utrecht 
23 Tp . 02-07-1918 1a1 . kbb  aanmaak in 1916 
24 Tp 08-10-1918 . 1a1 kbu .      
25 Tp ??-07-1919 . 1a1 kbu 2a1      
26 Tp . 30-01-1923 1a1 kbu 2a1  1b en 2b 
27 Tp ??-07-1923 . 1a1 2b1 2a1  uit Utrecht 
28 Tp . 14-07-1923 1a1 2b1 2a1  aanmaak in 1917 
29 Tp 11-02-1927 . 1a2 2b1 2a1      
30 Tp . 11-11-1927 1a2 2b1 2a1      
31 Tp 22-12-1927 . 1a2 2b2 2a1      
32 Tp . ??-05-1929 1a2 2b2 2a1      
33 Tp . 26-08-1929 . 2b2 2a1      
34 Tp 28-02-1931 . 2a2 2b2 .      
35 Tp 15-02-1933  2a2 2b2 lbnr1      
36 Tp . 26-04-1934 2a2 2b2 lbnr1      
37 Tp 31-07-1934 . 2a2 lbnr2 lbnr1      
38 Tp . 23-03-1935 2a2 lbnr2 lbnr1 .     
39 Tp 15-04-1935 . . lbnr2 lbnr1 13b 18 september 2012 
40 Tp 23-05-1936 . 6 lbnr2 lbnr1 13b TJILATJAP 
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Seq afk vbd lbd lijn lijn lijn lijn     
        1 2 3 4     

41 Tp . ??-06-1939 6 lbnr2 lbnr1 13b     
42 Tp . 21-07-1939 6 lbnr2 lbnr1 .     
43 Tp . 09-01-1942 6 lbnr2 . .     
44 Tp 02-02-1942 . . lbnr2 . S2     
45 Tp 24-08-1942 . . lbnr2 S5 S2     
46 Tp . ??-08-1942 . lbnr2 S5 S2     
47 Tp 27-11-1942 . S1 lbnr2 S5 .     
48 Tp . 07-02-1943 S1 lbnr2 S5 .     
49 Tp 12-01-1945 . S1 . S5 S3     
50 Tp 29-08-1945 . S1 S6 S5 S3     
51 Tp . 18-10-1945 S1 S6 S5 S3     
52 Tp . 10-04-1947 S1 S6 S5 . 24 = PTT 
53 Tp 09-09-1947 . S1 . S5 24     
54 Tp . 13-11-1947 S1 . S5 24     
55 Tp . ??-12-1949 S1 . S5 .     
56 Tp . 20-12-1950 S1 . . .     

 
 

******** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het wapen van Tjilatjap in de huidige tijd (bron: Wikipedia) 
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DE STEMPELS TJILATJAP  S1, 2, 3, 5 EN 6 
Leo Vosse 
 
Dit artikel verscheen eerder in de publicatiereeks ‘Sprokkels’ van zustervereniging Dai 
Nippon en verschijnt in dit nummer met toestemming van de auteur. 
 
Deze stempels houden al jarenlang de gemoederen bezig. Wat betekent de S in het 
ondersegment? Van verschillende kanten is gesuggereerd dat de S staat voor Strafkamp, maar 
is dit wel zo? 

 
1. Tjilatjap en omgeving. 
 
Tegenover Tjilatjap ligt het eiland Noesa Kembangan; dit eiland wordt in de bronnen al in 
1608 genoemd als een verbanningsoord gebruikt door de vorst van Mataram. Onder het 
koloniale bewind zijn 8 gevangenissen op het eiland gebouwd, achtereenvolgens: Permisan 
(1908), Karanganjar (1912), Nirbaja (1912), Batoe (1925), Karangtengah (1928), Besi (1929), 
Gliger (1929) en Limoesboentoe (1935). In 1950 werd daar onder het bewind van de 
Republiek Indonesië Kembangkuning nog aan toegevoegd. Vier gevangenissen worden nu 
nog als zodanig gebruikt. Nu zitten er separatisten, drugshandelaren en ter dood veroordeelde 
terroristen. 

 
2. Overzicht van de kampen in Tjilatjap tijdens de Japanse bezetting. 
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Tijdens de Japanse bezetting bevonden zich geen kampen op Noesa Kembangan, maar wel in 
Tjilatjap zelf, namelijk: Hotel Bellevue/Wouters (A) aan de Marsweg, het Infanterie-
kampement bestaande uit het oude kamp (B) en het Militair hospitaal (B1), het 
Artilleriekampement (C), het KPM-kamp (D), het Sociëteitkamp (E), de gevangenis (F) en 
Kebon Baroe / Daoen Loemboeng (G, H). 
De Japanners verdeelden Java voor de administratie van krijgsgevangenen in 4 districten. Van 
1942 tot begin 1943 droegen deze districten de volgende code: Bandoeng (A), Tjilatjap (B), 
Soerabaja (C) en Malang (D). 

3. Kampkaart uit Kamp B (Tjilatjap). 
 
De aanduiding B voor Tjilatjap werd gevolgd door een cijfer tussen haakjes. Bekend zijn de 
nummers 0, 2, 9 en 10 en de letter S. Wat de cijfers en letter S betekenen is niet bekend; ik 
vermoed dat zij voor de verschillende kampen in het district Tjilatjap zelf staan. De tekst aan 
de achterzijde bestaat uit de voorgeschreven zinnen over gezondheid etc. Het was 
krijgsgevangenen verboden gebruik te maken van de normale postdienst, zij mochten slechts 
de hierboven afgebeelde kampkaarten gebruiken. De aanduiding S in de stempels staat dus 
niet voor strafkamp. Wat betekent de S dan wel? 
 

  
10 strepen 12 strepen Tjilatjap 1 Tjilatjap 2. 

 
Voordat de stempels Tjilatjap S 1-6 in gebruik genomen werden, maakte het postkantoor 
Tjilatjap gebruik van 4 verschillende stempels: Tjilatjap met 10 niet aansluitende en met      
12 aansluitende strepen in de segmenten en Tjilatjap 1 en 2.  
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De laatst bekende gebruiksdata van deze stempels zijn: 
 

 Tjilatjap met 10 niet aansluitende strepen 9.1.1942 
 Tjilatjap met 12 aansluitende strepen xx.6.1939 
 Tjilatjap 1 21.7.1939 
 Tjilatjap 2 7.2.1943 

 
 

 
 

 

 

Tjilatjap(-)/Haven.
Er bestaat nog een langebalk stempel van het bijkantoor Tjilatjap(-)/Haven. Volgens de 
rapporten is dit kantoor al op 1.5.1922 gesloten, echter de laatst bekende afdruk is van 
7.4.1923.  

 

 
 

 

 

Tjilatjap S 1, 29.1.42     Tjilatjap 2, 7.2.42.
 
Van de eerder genoemde 4 stempels van Tjilatjap zijn zoals blijkt uit de laatst bekende 
gebruiksdata er twee omstreeks eind 1939 ingetrokken; de andere twee zijn begin 1942 
vervangen door stempels met een S in de onderrand, gevolgd door een cijfer. Waarom de 
stempels vervangen zijn en waar de S voor staat is onbekend, misschien sectie of serie. De 
laatst bekende gebruiksdatum van een Tjilatjap stempel, in dit geval die met het cijfer 2 in het 
ondersegment, is 7.2.1943, zie afbeelding hierboven, terwijl de vroegst bekende S 
afstempeling dateert van 29.1.1942. Een en ander betekent dat de gebruiksperiode van beide 
stempels elkaar overlapt. Van het Tjilatjap stempel met het cijfer 2 in het ondersegment is 
slechts één afdruk bekend uit de Japanse bezettingsperiode, alle andere afdrukken zijn van 
voor die tijd. Van de S stempels zijn alleen de nummers 1, 2, 3, 5 en 6 bekend. Van het 
stempel S 4 is niet bekend of het aangemaakt is; mocht dit het geval geweest zijn, dan is het 
waarschijnlijk nooit gebruikt.  
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Zoals uit de hieronder afgebeelde tabel blijkt, zijn niet alle stempels in alle periodes gebruikt. 
 
 
 Vooroorlogs J.B. Rep. Ned. Gezag Indonesië 
      
S 1 x x x x x 
      
S 2 x     
      
S 3  x x   
      
S 4      
      
S 5  x x x x 
      
S 6  x  x  
 
Waarom het S 1 stempel in alle periodes gebruikt is en de andere stempels niet is 
onverklaarbaar; alle stempels zijn door elkaar en voor diverse doeleinden gebruikt, zoals 
hieronder blijkt.  
      
De vroegst bekende datum van het S 1 stempel is 29.1.42, zie afbeelding hierboven, de laatst 
bekende datum is 8.12.1950. Het stempel is bekend op brieven en briefkaarten en als 
aankomststempel op postwissels. 
     

 
4. Briefkaart gebruikt tijdens de Japanse bezetting, de briefkaart is verzonden naar Magelang om 300 
kilo tabak te bestellen. 
 
 

NI 530   



December 2012                                                                ZWP Mededelingenblad nr.162 – bladzijde 17 

5. Het S 1 stempel als aankomststempel gebruikt op een door een Heiho vanuit Palembang verzonden 
postwissel. 
 

6. Een op 30 juni 1946 verzonden Republikeinse briefkaart, van een zoon aan zijn vader, de politie 
commandant in Delanggoe, waarin hij schrijft dat zijn conditie goed is en het verder goed met hem 
gaat. Waarschijnlijk verzonden vanuit het krijgsgevangenkamp Noesakambangan. 
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7. Na de eerste politionele actie kwam Tjilatjap weer onder Nederlands gezag te staan; in die periode 
is deze brief naar Nederland verzonden. 
 

S 1 stempel, 8.12.50. 
 
De laatst bekende datum van het S 1 stempel is 8.12.1950, ongeveer een jaar na de 
soevereiniteitsoverdracht op 27.12.1949. 
 

 

 

S 2 stempel, 5.2.42 S 2 stempel, 3.3.43. 
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Het S 2 stempel is uitsluitend bekend op losse zegels, met als vroegst bekende datum 5.2.1942 
en laatst bekende datum 3.3.1942. Dit stempel is dus slechts enkele weken voor de Japanse 
bezetting gebruikt. De vroegst bekende datum van het S 3 stempel is 28.8.42, de laatst 
bekende datum is 12.1.1946. Het stempel is tijdens de Japanse bezetting op brieven en 
briefkaarten bekend, tijdens de Republikeinse periode op postwissels. 

8. Nog een briefkaart naar Magelang voor de bestelling van tabak. 
 

 
9. Republikeins gebruik op een postwissel naar Djakarta met propagandastempel  
REPOEBLIK  INDONESIA P.T.T. 
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Het S 5 stempel is alleen bekend op brieven en briefkaarten, maar is behalve vooroorlogs in 
alle periodes gebruikt, met als vroegste datum 24.8.1942 en als laatste datum 20.5.1950. 

10. Een tijdens de Japanse bezetting verstuurde briefkaart, waarin de geadresseerde een gelukkig 
(Chinees) Nieuwjaar wordt gewenst. 
 

11. Een beporte Republikeinse briefkaart, verzonden door een medewerker van het postkantoor 
Tjilatjap naar zijn broer, die op het postkantoor Ambarawa werkte. De inhoud gaat over 
familieaangelegenheden en gezondheid. 
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12. Een tijdens het Nederlands gezag verzonden brief. 
 
 

 
13. S 5 stempel gebruikt na de soevereiniteitsoverdracht op een briefkaart verzonden op 20.5.50. 
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Het S 6 stempel is uit de Japanse bezetting alleen bekend op losse zegels, uit de Republikeinse 
periode als normaal vernietigingsstempel en als aankomststempel. De vroegst bekende datum 
is 13.7.1942, de laatst bekende 10.4.1947. 
 

 
 

14. Vroegst bekende datum, gebruik tijdens de Japanse bezetting. 
 
 
 

 
15. Aankomststempel op een vanuit Djokjakarta verstuurde brief. 
     
Uit de afgebeelde poststukken blijkt duidelijk dat deze niet vanuit een strafkamp of iets 
dergelijks verstuurd zijn (behalve de briefkaart van afbeelding 6), toch is tot voor kort vaak 
gesuggereerd dat dit wel het geval zou zijn. Waar komt dit door? Waarschijnlijk door de twee 
hieronder afgebeelde briefkaarten die verstuurd zijn uit de Krijgsgevangenkampen 
Noesakambangan, met ovale stempels op de kaart van respectievelijk de M.P. (Militaire 
Politie) en de Commandant.  
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16. Vanuit het krijgsgevangenkamp Noesakambangan verzonden briefkaart aan de Leestrommel en 
Periodieken Centrale in Batavia met het verzoek de afzender een prospectus te sturen en informatie 
over het plaatsen van een abonnement op Amerikaanse bladen, bijvoorbeeld Life. Op de kaart bevindt 
zich het ovale stempel M.P. (Militaire Politie) Krijgsgevangenkampen Noesakambangan. 
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De briefkaart van afbeelding 17 laat zien dat al voor de soevereiniteitsoverdracht begonnen 
was met de ontruiming van de kampen en de vrijlating van de krijgsgevangenen. 

 

 
17. Vanuit het krijgsgevangenkamp Noesakambangan door een (waarschijnlijk Republikeinse) majoor 
verzonden briefkaart, waarin hij melding doet dat 194 personen het kamp hebben verlaten. Verder 
schrijft hij nog over enkele privé aangelegenheden. Op de kaart bevindt zich het ovale stempel 
Commandant Krijgsgevangen/kamp Noesakambangan.   . 
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18. Brief met het noodstempel P.T.T.Tjilatjap. 
 

19. Ovaal stempel Tjilatjap. 
      
Na de eerste politionele actie is gedurende de maanden september, oktober en november 1947 
een noodstempel P.T.T.Tjilatjap in een kader met ronde hoeken gebruikt, dat vergezeld ging 
van een datumstempel. Blijkbaar zijn de S stempels tijdelijk buiten gebruik gesteld, of 
zoekgeraakt en later weer teruggevonden. 
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Uit dezelfde periode stamt een ovaal stempel, dat eveneens vergezeld ging van een 
datumstempel. Het stempel is evenals het stempel P.T.T.Tjilatjap geplaatst op een veldpost- 
brief. Het stempel bestaat uit een buiten- en binnenring. De binnenring is in tweeën gedeeld, 
in het onderste gedeelte staat Tjilatjap, in het bovenste gedeelte was plaats voor de datum. 
Mogelijk hebben we te maken met twee veldpoststempels. 
Conclusie: Waar de S in het Tjilatjap stempel voor staat blijft een mysterie. De stempels zijn 
vlak voor de oorlog aangemaakt en in gebruik genomen. Ze zijn tijdens de Japanse bezetting 
en zowel na de oorlog onder Republikeins als Nederlands gezag gebruikt. De inhoud van 
brieven en kaarten toont aan dat de afzenders over het algemeen niet uit een krijgs- of 
strafgevangenenkamp kwamen. Daarom is het niet waarschijnlijk dat de S voor strafkamp 
staat. 
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Voor hun medewerking en het ter beschikking stellen van afbeeldingen dank ik:             
Giel Bessels, Joop Hoogenboom, Bert van Marrewijk, Saburo Masuyama,                           
Rob van Nieuwkerk, Maarten Severijn en Peter Storm van Leeuwen. 
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POST VAN DE USS BEALE 
Jan Heijboer 
 
In de 40 jaar dat ik serieus Nieuw-Guinea verzamel, heb ik zelden post gezien afkomstig van 
Amerikaanse oorlogsschepen in de wateren rond Nieuw-Guinea. Laat staan dat ik ooit iets 
dergelijks heb kunnen kopen! Vorig jaar vond ik op eBay onder de rubriek ‘Militaria’ vier 
enveloppen, verzonden door een opvarende van de USS ‘Beale’ naar Australië. Uiteindelijk 
bleek ik de enige bieder te zijn en kocht ik deze enveloppen tegen de inzet. De aanbieder was 
geen filatelist, anders zou hij deze poststukken in de rubriek ‘Stamps’ aangeboden hebben en 
zou ik deze waarschijnlijk niet te pakken hebben gekregen. 
 
De destroyer USS Beale werd in 1942 in New York te water gelaten en in dienst gesteld. De 
kiellegging had twee weken na de Japanse aanval op Pearl Harbor plaats. De Beale telde een 
bemanning van negen officieren en 270 manschapen, waarvan 220 dienstplichtigen.  
 
Het schip werd in 1943 bij de Amerikaanse vloot in de Stille Oceaan ingedeeld. Deze was 
sterk verzwakt door de aanval op Pearl Harbor. Als zodanig heeft het schip de Geallieerde 
opmars van New Guinea, via Nederlands Nieuw-Guinea en de Palau-eilanden naar Okinawa 
en Japan meegemaakt of liever gezegd mede mogelijk gemaakt. 
 
De Beale maakte deel uit van de Zevende Vloot, die onder bevel stond van Generaal Douglas 
MacArthur. Opmerkelijk is dat een landmachtgeneraal het bevel voer over een marinevloot. 
De strategie van MacArthur was gericht op het veroveren van steunpunten om zodoende zo 
snel mogelijk het Japanse thuisland aan te kunnen vallen. Bijkomend doel was de bevrijding 
van de Filippijnen, waar MacArthur voor de Japanse bezetting opperbevelhebber was 
geweest. Bij deze strategie werden meerdere Japanse steunpunten gepasseerd en min of meer 
ongemoeid gelaten, om later in de oorlog onschadelijk gemaakt te worden. In historische 
beschrijvingen wordt dit ‘island hopping’ genoemd. 
 
In december 1943 nam de Beale deel aan de landing bij Cape Gloucester, New Britain. Een 
maand later was het schip betrokken bij de landing bij Saidor (02.01) en de beschieting van 
Sio, beide in New Guinea. Van 8 tot 23 februari 1944 was het schip in Sydney. Eind februari 
en in maart 1944 was de Beale betrokken bij de landingen op de Admiralty Islands. Begin 
maart nam het schip deel aan de beschieting van Wewak (19.03) in New Guinea. In april 1944 
nam het schip deel aan de landingen bij Hollandia (22.04), waar vervolgens de grootste 
tijdelijke vloot- en legerbasis uit de Tweede Wereldoorlog werd gevestigd.  
 
In mei participeerde het schip aan de landingen bij Toem en het eiland Wakde (17.05), beide 
ook in het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea. Later in dezelfde maand en in juni was de 
Beale betrokken bij de beschietingen van Biak en de landingen op dat eiland (27.05). Van 3 
juni tot 10 juni maakte de Beale deel uit van de Combined Task Force, die op 3 juni vanuit 
Hollandia vertrok om ten noorden van Biak te patrouilleren. Op 6 juni werd in de 
Humboldtsbaai olie gebunkerd om op 7 juni weer bij Biak bescherming te bieden tegen 
eventuele Japanse aanvallen. Op 10 juni was deze Task Force weer teruggekeerd in de 
Humboldtsbaai. 
 
In juli 1944 was het schip betrokken bij de landingen op Noemfoor (02.07), de landingen bij 
Wewak en Aitape (in New Guinea) en bij Sansapor (30.07) (weer in Nederlands Nieuw-
Guinea). In augustus lag het schip voor onderhoud in Sydney.  
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In september 1944 was het schip betrokken bij de landingen op Morotai (14.09) en later bij 
die op de Palau-eilanden. In oktober 1944 was het schip betrokken bij de strijd rond Leyte en 
de zeeslag in Straat Surigao. In april 1945 was het schip bij de landingen op Okinawa en tot 
slot bij de aanval op Japan zelf in juli en augustus 1945. 
 
Tijdens de Tweede Oorlog was het schip betrokken bij elf landingen en twee grote zeeslagen. 
Hierbij was slechts één dode gevallen. Het schip kreeg voor haar inzet in de Tweede 
Wereldoorlog zes ‘battle stars’. 
 
Zoals bij alle militaire post is het essentieel om de datum van verzending te weten, omdat 
deze een indicatie is van de locatie op die datum. Gelukkig zijn er op het internet 
verschillende min of meer officiële sites waar de levensloop van Amerikaanse oorlogsschepen 
uitvoerig wordt beschreven. Veel van deze informatie is overgenomen door Wikipedia, al 
gebeurt dat niet altijd even consequent. Sommige aanbieders op eBay nemen deze informatie 
van Wikipedia over, wat het doorzoeken van eBay vereenvoudigt. Voor de zekerheid zou de 
geboden informatie gecheckt moeten worden aan die op één van de officiële sites. 
 
De enveloppen (Afb. 1-4) zijn gestempeld 31 mei 1944, 13 juni 1944, 9 september 1944 en 6 
oktober 1944.  
 
 

 
 
Afb. 1. 31 mei 1944 
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Afb. 2. 13 juni 1944 
 
 
 

 
 
Afb. 3. 9 september 1944 
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Afb. 4. 6 oktober 1944 
 
Op 31 mei 1944 verliet de Beale het gebied bij Biak, waar zij de landing van geallieerde 
troepen had ondersteund, om naar de Humboldtsbaai terug te keren om daar brandstof te 
tanken en verder bevoorraad te worden. 
 
Op 13 juni 1944 bevond de Beale zich bij het eiland Manus waar onderhoud aan het schip 
werd gepleegd en geoefend werd. 
 
Op 9 september 1944 patrouilleerde de Beale langs de noordkust van Nieuw-Guinea om later 
deel te nemen aan de landingen op Morotai (op 15 september). 
 
Op 6 oktober 1944 werd er getraind bij Manus, waar ook weer reparaties werden uitgevoerd. 
 
De enveloppen zijn geadresseerd aan Miss Doreen Sexton in Dulwich Hill in New South 
Wales. Dulwich Hill is een buitenwijk van Sydney. Van 9 tot 23 februari 1944 had de Beale 
in Sydney reparaties ondergaan. Mogelijk is er toen een romance ontstaan tussen de 
Amerikaanse marineman en de Australische Miss, waarvan deze enveloppen de neerslag zijn. 
Van 11 tot 25 augustus 1944 lag het schip weer in Sydney voor reparaties. Bij beide bezoeken 
aan Sydney had de bemanning vijf dagen verlof (‘liberty’). 
 
De afzender was B. Edward Renno S 2/c (later SK 3/c). S is de afkorting van ‘Seaman’, 
matroos. SK is de afkorting van ‘Storekeeper’, waarschijnlijk te vertalen met 
magazijnmeester. Dat laatste verklaart waarom drie van de vier enveloppen getypt zijn. 
B(oon) Edward Renno is in 1918 geboren en overleed in 1987 in Oxnard in Californië.  
 
Het afzenderadres is steeds het Amerikaanse marinepostkantoor (Fleet Post Office) in San 
Francisco, dat de post verzorgde voor en van het marinepersoneel in het gebied van de Stille 
Oceaan. In New York was ook een dergelijk postkantoor voor het personeel rond de 
Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan, behalve Australië. Drie keer (Afb. 1,2 en 4) staat 
in het adres S-Div, waarvan de betekenis mij ontgaat. 
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Het lijkt mij niet erg waarschijnlijk dat de post van de Beale eerst naar San Francisco werd 
gedirigeerd om vervolgens naar Australië te worden doorgestuurd. Hoe het wel ging, weet ik 
niet. 
 
Alle post van personeel met een lagere rang dan officier was onderhavig aan censuur. Al deze 
brieven zijn door dezelfde ‘censor’ gecontroleerd, namelijk door ‘108’. 
 
De enveloppe van 9 september is no. 6 en die van 6 oktober is no. 16; in de tussenliggende 
periode van 27 dagen heeft Renno maar liefst negen keer geschreven: gemiddeld elke drie 
dagen een brief. Was de liefde hevig, de verveling groot of waren beide van toepassing? In 
een maand tijd was hij 60 dollarcent kwijt alleen al aan porto en dat bij een maandelijks 
‘katje’ van 50 à 60 dollar. 
 

* 
 
In tegenstelling tot wat de valse romantiek voorspiegelt, was en is het leven op marineschepen 
saai. Zelfs bij gevechtsacties is een groot deel van de bemanning onderdeks en mist daardoor 
het visuele spektakel.  
 
Edward Bartek, een bemanningslid van de Beale, hield tijdens zijn verblijf op het schip een 
dagboek bij, waarin hij het volgende dichtte: 
 

‘In all this time, in Southwest Pac, 
Not once on land did crews get back. 
Not once did they get off their ship-- 
It made one’s mind just want to flip. 
Poker and “Crap”1 games filled their time, 
The antes2 were thousands, not just a dime, 
For money was paper, not to be spent-- 
Was made to be lost, or home to be sent.’ 

 
De bemanning van de Beale heeft in de hierboven beschreven periode 10½ dag verlof gehad: 
twee keer vijf dagen in Sydney en een halve dag ergens in New Guinea, waar nauwelijks iets 
te beleven viel. In Sydney was dat anders! 18 Bemanningsleden hadden tijdens dit verlof een 
geslachtsziekte opgelopen, zes hadden een verzoek gedaan om te trouwen, twee waren 
‘AWOL’ (= absent without leave/niet teruggekeerd van verlof) en de helft van de bemanning 
had een Australisch ‘liefje’. Bij het verlaten van de haven van Sydney was een groot deel van 
de bemanning ‘zeeziek’ dan wel had last van de ‘morning after the night(s) before’.  
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Bartek verwoordde het als volgt: 
 

‘On Sydney’s shore – ten rowdy nights-- 
We were not there just for the sights. 
The Aussie girls were frank and sweet, 
And at Hyde Park were nice to meet. 
“Black Market” whiskey--six-pounds a quart--3 
Helped to put men on arrested report. 
One’s love, while there, could always vary, 
But ten to Aussies said they’d marry.’ 
 

 
 

Bronnen: 
- http://www.history.navy.mil/danfs/b4/beale-ii.htm; 
- Wikipedia; 
- http://www.docstoc.com/docs/11120885/Diary; 
- http://web.ccsu.edu/cppsr/vhp/vets_documents/EdwardBartekDiary.pdf; 
- diverse, uiteenlopende bronnen op het internet; 
- ‘A chronology of Australian Armed Forces at War 1939 – 45’ door Bruce T. Swain (2001). 
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ENKELE MERKWAARDIG (BIJ)GEFRANKEERDE 
POSTWAARDESTUKKEN   
Han Dijkstra 
 
1     UNTEA binnenlands postblad 15 cent (Geuzendam UNTEA 3 met opdruktype I), met 
aanvullende frankering  tot 50 cent, vertrekstempel Hollandia - Noordwijk 2  19 X.62.-8.  
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Dit postblad blijkt te zijn geadresseerd aan een opvarende van het m.s. ‘Patris’, c/o 
International Maritime Agency, Port Said, Egypte, hetgeen te lezen is door het postblad tegen 
een fel schijnende lamp te houden. Op de achterzijde bevinden zich twee machinestempels 
Cairo Air Port A van 26 oktober en van 31 oktober 1962. Daar de inhoud voornamelijk gaat 
over verzekeringen betreffende repatriëring naar Nederland, mag worden aangenomen dat 
deze opvarende vanuit Nieuw-Guinea op de terugvaart naar Nederland was. Het schip was 
hoogstwaarschijnlijk al uit Port Said vertrokken, vandaar het postale instructiestempel ‘Back 
to sender’ op de voorzijde.  
Het volgende stempel is Rotterdam 46(?) – 20.11.62.11, dus van ongeveer drie weken later. 
Het is heel logisch dat het postblad naar de aankomsthaven Rotterdam werd doorgezonden en 
niet retour naar Hollandia; zie in dit verband de aanduiding in potlood ‘Northbound’. 
Nu is mij niet duidelijk of de opgeplakte strook met het adres in Bergen N.H. bij het Maritime 
Agency in Port Said is aangebracht of in Nederland. Gezien de doorhalingen in het 
Nederlandse adres zou je een afstempeling van Bergen verwachten, maar deze ontbreekt. 
Hoe dan ook, het postblad heeft, na een vergeefse postbezorging in Nederland, de lange weg 
terug naar Nieuw-Guinea afgelegd; zie het aankomst- of doorgangsstempel Manokwari 4  29 
I.63. – 13. Afzender J.A. Hoekendijk bevond zich niet meer in Hollandia, maar zat inmiddels 
bij het Agrarisch Proefstation in Manokwari. Dit proefstation werd overigens indertijd in hoog 
tempo afgebouwd, o.a. met E.E.G.-gelden (!), om vrijwel meteen daarna te worden over-
gedragen aan de dankbare Indonesische autoriteiten. 
 
Voor ons posthistorici belangrijke passages zijn:  
 
  “De K.P.M.-er is verlaat, komt 25/10 binnen en hoopt 29/10 te vertrekken uit Hollandia 
naar Man. (= Manokwari, red.)”, 
 
en  
 
  “Hele boot (650) lange Pakistani en veel Ind. aangekomen.”  
 
De Pakistani maakten ongetwijfeld deel uit van de United Nations Security Forces (U.N.S.F.). 
Ind. slaat waarschijnlijk op Indonesische ambtenaren, die het gebied binnenstroomden, en niet 
op Indiërs. Er waren wel Indiërs werkzaam voor UNTEA, o.a. als waarnemer (UNMO) en bij 
de luchtverkeersleiding, maar dit waren er voor zover ik weet niet zo veel. 
Hoewel de bijfrankering met zorg lijkt te zijn berekend, klopt deze niet. Voor ‘verre’ 
gebieden als Europa, Noord-Amerika en het (voor ons) Nabije Oosten, dus zeg maar Zone B, 
was het juiste tarief 45 cent voor luchtpostbladen. Voor ‘zeer verre’ gebieden als Zuid-Afrika 
en Zuid-Amerika (‘Zone C’) was dit 55 cent. Het heeft er alle schijn van dat de postambtenaar 
netjes een gemiddelde heeft genomen. 
Al met al een zowel filatelistisch als historisch zeer fraai zwerfstuk uit een woelige periode. 
 
 
 
2   Postblad Geuzendam 3, opdruktype II, bijgefrankeerd tot 45 cent, vertrekstempel 
Hollandia Binnen .. -28.1.63 – 8(?) 
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De afzender verblijft of werkt in de Psychiatrische Inrichting ‘Irene’ en stuurt dit postblad 
naar ‘Ipar ku’ (= mijn zwager of schoonzus) in het ziekenhuis (bijgeschreven, R/ Sakit = 
Rumah Sakit = Ziekenhuis), Pedalaman Asmat (= het binnenland van Asmat), Merauke. Het 
postblad is naar Agats doorgestuurd, omdat dit de hoofdplaats is van de Onderafdeling Asmat. 
Het rubberen bestelhuisstempel (type C4) Agats 11 Maart 1963 kan als aankomst- dan wel 
vertrekstempel zijn gebruikt. Dit valt niet met zekerheid te zeggen. 
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Het bestelhuis Agats gebruikte van maart 1962 tot mei 1963 het stempel met de landsnaam in 
kleine letters. In de periode maart-mei 1963 was het tekstgedeelte ‘Ned.’ uit het stempel 
gekapt, zoals op dit postblad te zien is. 
Tien dagen later kwam het postblad in Hollandia retour, zie stempel achterzijde Hollandia 7  
21 III.63.-9. Deze datum viel precies in de periode 15 – 31 maart, waarin het grote, 
rechthoekige propagandastempel voor de ‘World Freedom of Hunger Campaign’ (Anti-
Honger Actie) van de Verenigde Naties (23 – 30 maart 1963) op de hoofdpostkantoren werd 
geplaatst. Op het postblad bevinden zich twee afdrukken van dit stempel, beide in Hollandia 
geplaatst, de ene bij aankomst en de andere bij doorzending naar Hollandia-Binnen. Dit is te 
zien aan de kleur: Hollandia stempelde in paars, Merauke in zwart. 
Er is geen logische verklaring voor de ruime bijfrankering van 30 cent, die volledig overbodig 
was. Of vermoedde de afzender al dat problemen zouden kunnen ontstaan vanwege de 
onvolledige adressering en plakte hij voor alle zekerheid het porto voor twee trajecten bij? Dit 
lijkt mij nogal vergezocht. 
 

3     Luchtpostblad Verenigde Naties met meertalige bedrukking, gefrankeerd met 55 cent, 
alle opdruktype I, vertrekstempel Biak Luchtpost 1 22.2.63.-9. 
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Dit type luchtpostblad was speciaal voor V.N.-personeel bestemd. Het is bekend dat deze 
bladen het eerst door UNMO’s (V.N.-waarnemers) werden gebruikt, die vanuit Congo of de 
Sinaï naar Nieuw-Guinea werden gevlogen; zie ook ZWP 161 blz. 41 – UNTEA 144. 
Vanzelfsprekend is het ook mogelijk, dat deze bladen later tijdens het UNTEA-bestuur vanuit 
New York zijn verscheept. Wellicht kan Willem Put, onze grote V.N.-expert, hier meer over 
vertellen. 
De afzender, waarschijnlijk onderwijzeres en wellicht echtgenote van een Nederlandse 
ambtenaar die is gebleven om de V.N. gedurende de periode van overdracht bij te staan, geeft 
als afzenderadres op: SMP/7PK POB 560 Biak. Staat ‘M’ voor iets militairs en ‘PK’ voor 
Pakistan, hoewel de Pakistani zelf de afkorting ‘PAK’ gebruikten? Hopelijk weet Willem ook 
hiervan meer. Biak was de voornaamste basis van de Pakistaanse Marine en alle post van 
V.N.-personeel in West Nieuw-Guinea ging via het Base Post Office in Biak. 
 
De afzender, die haar moeder vooral schrijft om mee te delen dat ze rond 15 maart met haar 
man/gezin naar Nederland zal terugkeren, opent haar verhaal op nogal schimmige wijze:  
 
“Voor de variatie eens een UNO-postvel. Dat je straks alleen aan de buitenkant kunt lezen, 
schijnt voor de UNO-ambtenaren geen bezwaar te zijn. ’t Is trouwens toch een rare pot nat 
hoor, die hele UNO.”  
 
Een aardige passage is de volgende:  
 
“Onze Pakistaanse vrienden zijn Mohammedanen, geen heidenen! Heidenen kennen de enige 
en waarachtige God niet, en de Mohammedanen kennen hem wel, zij het dan op een andere 
manier.” 
 
Van direct posthistorisch belang is het volgende tekstgedeelte:  
 
“Over geld gesproken, ik heb vandaag maar weer eens geprobeerd geld naar U te sturen. Er 
is dus een postwissel van f. 100,- naar U onderweg. En volgens het postkantoor duurt het 3 
weken eer het over is. Stuurt U me wel direct bericht als U het geld binnen krijgt?” 
 
Over haar werk schrijft zij: 
 
“Op school loopt alles nog in z’n gewone gangetje. Vorige week hebben we kennis gemaakt 
met onze hoogste Indonesische onderwijsbaas, Ds. Sartojo, een rustige man, die ons in het 
Nederlands aansprak.” 
 
Een aardige anekdote mag niet ontbreken: 
 
“Oh ja, nog even een mop: de Pakistanen hebben mijn piano uit Seroei gehaald en hier in 
Biak in ons huis gepost, want ze wilden muziek hebben! Zelf kennen ze alleen maar die 
vreemde arabische gil-muziek, maar goed, zij wilden door ons ten beste gegeven westerse 
muziek horen. Maar ach, wat was die piano er erg aan toe!! Er was een regenbui overheen 
gegaan en meestal was hij liggend vervoerd zodat alle hamertjes krom gebogen waren.” 
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De schrijfster heeft natuurlijk gehoord van de barre winter die Nederland in 1962-1963, dus 
nu 50 jaar geleden, teisterde. Ondanks de overdrachtsperikelen blijkt zij toch de voorkeur te 
geven aan de tropische warmte van Nieuw-Guinea boven de koude in het moederland: 
 
“Is de kou al een beetje voorbij? Ik ben toch zo dankbaar dat ik die verschrikkelijke winter 
niet heb hoeven mee te maken.” 
 
De terugreis naar Nederland zal onderbroken worden voor verblijf van een maand in Pakistan. 
 
Voor de frankering is wel een logische verklaring te vinden. Het V.N.-luchtpostblad was geen 
officieel postaal luchtpostblad, zoals de overdrukte luchtpostbladen van 35 cent (Geuzendam 
UNTEA 4-6), en is (moest?) derhalve als brief worden gefrankeerd. Het tarief is daarom juist. 
 
 
EEN GELUKKIG TOEVAL: 
50 JAAR UNTEA EN 100 JAAR HOLLANDSCH MEDIAEVAL 
Han Dijkstra 
 
Kort na publicatie van ZWP 161, waarvoor ik een artikel schreef getiteld ‘ 50 jaar UNTEA’ 
(pag. 39-46 – UNTEA 142 -149), viel mijn oog op een paginagroot artikel in de Volkskrant 
van 21 september 2012 (1). Hierin werd de 100e verjaardag van het lettertype ‘Hollandsche 
Mediaeval’ gevierd. Grafisch vormgeefster Roosje Klap roemt de praktische en esthetische 
kwaliteiten van dit lettertype:  
 
“Afgezien van het feit dat hij onder veel omstandigheden goed leesbaar blijft, is het ook een 
heel sierlijke en grappige letter. Die hoofdletter R bijvoorbeeld, de lange schuine zijde is 
gewoon een enorme glijbaan, een koket uitgestoken damesbeen. Prachtig ontworpen. Er zit 
veel humor in, bijna on-Nederlands.” 
 
Ik moest onmiddellijk denken aan iets wat ik helemaal over het hoofd had gezien. De 
Hollandsche Mediaeval is ook het lettertype dat werd gebruikt voor het overdrukken van 19 
waarden frankeerzegels van Nederlands Nieuw-Guinea  met de opdruk ‘UNTEA’. Vandaar de 
naam van dit artikel. Onze nestor op het gebied van UNTEA, de heer Rouwenhorst, had dit al 
een keer genoemd in een van zijn brieven. Ook Edward E. Burfine uit Californië stuurde mij 
enkele jaren geleden informatie over de letter en zijn ontstaan.  
 
Deze belangrijke informatie van beide leden kon indertijd nog juist worden verwerkt in het 
gedeelte over UNTEA in de publicatie van ZWP, die in 2008 verscheen ter gelegenheid van 
het 40-jarig jubileum (2). De betreffende passage kunt u vinden op pag. 67. De naam staat 
daar geschreven als ‘Hollands Mediaevaal’, hetgeen dus foutief blijkt te zijn. Nu komt de 
juiste naam ‘Hollandsche Mediaeval’ mij enigszins inconsequent over, omdat ‘mediaeval’ het 
de oude spelling van het Engelse woord voor ‘middeleeuws’ is. Tegenwoordig wordt dit als 
‘medieval’ geschreven. 
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Het lettertype werd in 1912 door grafisch ontwerper Sjoerd Hendrik de Roos (1877-1962) 
(Afb. 1) ontworpen, die bij Lettergieterij Tetterode in Amsterdam werkzaam was. Deze letter 
was tot de jaren vijftig van de vorige eeuw misschien wel de meest gebruikte letter in 
Nederland. De Roos was ook de ontwerper van andere bekende lettertypen, zoals Erasmus, 
Futura, Nobel en Rose & Roman Italic, zijn meest succesvolle letter.  
 

Afb. 1. Grafisch ontwerper S.H. de Roos. Hij overleed in april 1962, enkele maanden voor de verschijning van de UNTEA-
zegels. 
 
Je zou verwachten dat in september 1962 de letters van dit type rechtstreeks van Amsterdam 
naar Hollandia waren gevlogen. Voor het overdrukken werden echter opdrukvormen 
(matrijzen) voor 100 clichés gebruikt van de Amerikaanse fabrikant Intertype, die de levering 
uitbesteedde aan een Engels dochterbedrijf. Hieruit mag worden geconcludeerd dat 
Hollandsch Mediaeval ook in het buitenland een populair lettertype was. 
 
 
We tonen u nu het hele alfabet. 
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Bij enkele van de letters die het woord ‘UNTEA’ vormen zien we bijzondere kenmerken: de 
lichte golving in de schreven boven aan de ‘U’ en de onder aan de ‘A’, de onderste dwarsbalk 
van de ‘E’, die langer is dan de bovenste, en de stoere vlag boven aan de ‘A’.  
Bij de bespreking van opdrukafwijkingen van de zegels met de grote opdruk (type IV, 19 
mm) spreekt Hofmann (3) van een ‘A’ met ‘kraaienpootjes’ op positie 5 (rij 1, zegel 5). We 
zien nu, dat de golving in de voet van deze ‘A’ juist een wezenlijk stijlkenmerk van het 
lettertype is. Door de lettergrootte en/of slijtage van de letters is deze golving op de zegels 
met opdruktype I, II of III niet of nauwelijks waarneembaar; op de zegels met de grote 19 
mm-opdruk echter wel; het duidelijkst op de 1 cent (Afb.2), en niet alleen op positie 5. 
 

 
Afb.2. De kenmerkende welving in de voeten van de ‘A’ is bij vergroting op de computer nog duidelijker te zien. 
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Bronnen 
 

1. De Volkskrant, 21 september 1962. De Week van de Hollandsche Mediaeval. 
Interview van Bob Witman met grafisch vormgever Roosje Klap. Pag. V5. 

2. De Weijer, Nico et. al., 2008. Plaatfouten en (op)drukafwijkingen Nederlands Nieuw-
Guinea en UNTEA 1950 – 1963. 

3. Hofmann, Ernst R., 1985. UNTEA. München, 3e ed. 
4. Correspondentie met H. Rouwenhorst en Edward A. Burfine. 

 
 
 
 
 

 
Graveerafdeling van Lettergieterij Tetterode rond 1910. 

(Bron: Website Tetterode) 
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RUBBER STEMPELS VAN ARUBA:  
EERSTE AANZET TOT INVENTARISATIE 
Bert van Marrewijk 
 
 
Naar aanleiding van mijn eerdere bijdragen over de inventarisatie van Antilliaanse en 
Arubaanse rubber stempels, stuurde Willem Erfmann mij een uitgebreid commentaar met vele 
kopieën, waarmee ik schandelijk genoeg niets gedaan heb, omdat andere besognes mij toen 
bezig hielden. Echter een welgemeend advies van hem heb ik wel ter harte genomen, namelijk 
om bij de inventarisatie voort te bouwen op wat al bekend is via het handboek ‘Postal History 
of Curaçao’ van Julsen en Bender (1).  Bij onderstaande inventarisatie van de rubber stempels 
van Aruba beperk ik mij dan ook tot die typen, die niet in dit handboek behandeld worden. 
Dat wil overigens niet zeggen, dat we alles wat Julsen en Bender te berde brengen maar als 
zoete koek moeten slikken. Met name het hoofdstuk dat zij wijden aan de ‘Parcel Post 
Rubber Handstamps’ is nogal ‘onaf’ en behoeft zeker aanvulling en revisie. Zelfs tussen het 
relatief beperkte aantal rubber stempels van de periode voor 1975 dat ik bezit, kwam ik er al 
enkele tegen, die in hun overzicht ontbreken of niet juist beschreven zijn. Ook gaan ze maar 
zeer summier in op de kleuren van de afdrukken. Ze melden dat tot ca. 1960 violette  
afdrukken gebruikelijk zijn en dat alleen bij de modellen zonder ornament, die tussen 1961 en  
1970 in gebruik werden genomen een enkele keer andere kleuren opduiken. In hun eigen 
woorden (blz. 176): “Meanwhile, we have noted examples in the usual violet ink; black and 
red also are known, but these colours are rather scarce”. De doorbraak van de alternatieve 
kleuren grijs, zwart, rood en blauw en in zeldzame gevallen groen dateert blijkbaar van de 
periode na 1970.  
Wat betreft de naamgeving van de ronde rubber stempels probeer ik zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de terminologie van de typenraderstempels, die gebaseerd is op de vorm van de 
datumbalk: langebalk-, kortebalk-, openbalk- en cilinderbalkstempels. Zo nodig wordt een 
(aanvullende) aanduiding gegeven op basis van het aantal  en de positie van de stempelringen 
(bijv. dicht bij elkaar of verder uiteen), aldus: 
a.  Enkelringstempel: stempels met alleen een buitencirkel. 
b.  Tweeringstempel: twee enige mm van elkaar gelegen cirkels, resp. buiten- en binnenring,  
     waartussen zich tekst en/of ander karakters (kruisen, sterren etc.) kunnen bevinden.   
c.  Dubbelringstempel: twee dicht bijeen gelegen cirkels, al dan niet van gelijke dikte,  
     waartussen zich geen karakters bevinden. 
Rechthoekige stempels worden aangeduid als ‘blokstempel’ met een onderverdeling  in ‘met 
kastje’ resp. ‘zonder kastje’. 
De stempelbeschrijving van ronde rubber stempels wijkt enigszins af van die gebruikt in mijn 
eerdere artikelen over de rubber stempels van St. Maarten (2, 3). Daarin stonden de 
blokstempels centraal. Bij de Arubaanse rubber stempels spelen de blokstempels echter een 
ondergeschikte rol en ligt de nadruk op de ronde stempels. Voor de beschrijving van de 
blokstempels van Aruba wordt wel  zoveel mogelijk het eerder gebruikte format gevolgd. 
De inventarisatie is bijna geheel gebaseerd op stempelafdrukken op gewone briefpost. Dit in 
contrast met Julsen en Bender, die de door hen beschreven typen rubber stempels omschrijven 
als pakketpoststempels, die af en toe ook als doorzendstempels aan de achterkant van brieven 
voorkomen. 
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I. Ronde stempels 
 
Bij de beschrijving van de ronde stempels worden de volgende gegevens opgenomen: 
1.  Het type stempel. 
2.  De diameter van het stempel, gemeten vanaf de buitencirkel. 
3.  Aanwezigheid van ornamenten en de positie daarvan.  
4.  De volgorde en schrijfwijze (recht of met cirkelrand meebuigend) van de tekstelementen  
     plaats, eiland, datum en eventuele andere tekstelementen zoals volgnummer of de naam    
     van de postorganisatie. 
5.  De lengte in mm van de tekstgedeelten, waarbij (a) = plaats, (b) = datum, (c) = eiland, (d)  

= volgnummer en (e) extra tekstelementen. Bij gekromde tekst wordt de lengte van de 
kortste rechte lijn tussen begin en eindletter (Afb. 1) gemeten. Per element is ook 
aangegeven of ze in hoofdletter (kap) of kleine letter (o.k. = onderkast) zijn weergegeven. 
Bij de datum staat tevens de volgorde waarin de onderdelen dag, maand, jaar en eventueel 
uur zijn vermeld. 

6.  De volgorde en precieze schrijfwijze van de datumcomponenten. De kleur(en) van de      
afdrukken en de jaren waarin het stempel voorkomt (gebruiksperiode). Tevens worden hier 
nadere bijzonderheden vermeld. 

7.  Volgnummer(s) van de afbeelding(en). 
 

 
 
Afb. 1.   
 

1. Kleinformaat dubbelringstempel zonder stempelbalk  

Dit stempelmodel wordt gekarakteriseerd door twee dicht bijeengelegen ringen, waarvan de 
buitenste dikker is dan de binnenste. Bij dit stempel staat in het volgnummer ook het jaar van 
aanmaak vermeld. Ik heb voorbeelden aangetroffen uit de jaren 1974, 1975 en 1978, t. w.:   
1-74, 2-74, 6-74;  
5-75, 6-75, 7-75, 8-75, 9-75;  
3-78?, 4-78, 5-78, 6-78, 7-78, 12-78, 14-78, 15-78, 18-78, 20-78, 22-78, 24-78, 25-78, 27-78, 
28-78, 29-78. 
Beschrijving  
1.  Dubbelringstempel met dikke buitenring 
2.  Ø ca. 32 mm 
3.  Geen ornamenten 
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4.  Drieregelige tekst: eilandnaam meebuigend met bovenrand cirkel, datum recht,  
     volgnummer meebuigend met onderrand cirkel 
5.  (b)  25 (1974), 21 (1975) resp. 22-23 (1978) mm; kap; (c)  17 mm; kap; (d) = 13-15 mm;  
     kap + o.k. (No.) 
6.  Datumaanduiding: Bij stempels uit 1974 volgorde maand, dag, jaar; Engelse tekst, geen   

punt na afkorting (vb. OCT) en spatie tussen dagcijfers (vb.  -  9 en 2 1); bij stempels uit 
1975 volgorde dag, maand, jaar;  Nederlandse tekst, altijd verkorte maandaanduiding 
zonder punt (vb. MRT, OKT); bij stempels uit 1978 volgorde dag, maand, jaar; 
Nederlandse tekst;  korte maanden volledig (vb. MAART, MEI, JUNI), afkorting met punt 
(vb. APR., NOV.).  
Stempelkleuren: 1974 en 1975 alle grijstinten; 1978 enkele veelgebruikte stempels als 4-
78, 7-78, 78-22 rood naast grijs tot zwart, ook enkele zeldzame 27-, 28- en 29-78 rood;  
aantal stempels 6-78, 14-78, 15-78, 18-78, 24-78 blauw of staalblauw naast grijstinten.  
Rood , blauw en grijs bij eenzelfde stempel alleen aangetroffen bij stempel No. 22-78. 
Gebruiksperiode :  de meeste vaker gebruikte stempels komen voor vanaf het jaar van/na 
uitgifte tot drie tot vijf jaar na ingebruikname: stempels uit 1974 van 1975 tot 1978, 
stempels uit 1975 van 1976 tot 1978, stempels uit 1978 van 1978 tot 1984. Twee stempels 
uit 1978 zijn in september 1985 (29-78) resp. mei 1986 (22-78) nog gebruikt als (rood) 
dienststempel  door de Dienst der Posterijen. 
Bepaalde stempels zijn veel gebruikt:  2-74, 8-75, 9-75, 4-78, 7-78, 14-78, 15-78 en 18-78, 
terwijl andere (in het door mij beoordeelde materiaal) slechts één of enkele malen 
voorkomen: 1-74, 5-75, 6-75, 5-77, 3-78, 5-78, 12-78, 25-78, 28-78 en 29-78. 

7.  Afb. 2a – 2s. 

 
Afb. 2a 
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Afb. 2b 
 

 
Afb. 2c 
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Afb. 2d 
 

 
Afb. 2e 
 

 
Afb. 2f 
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Afb. 2h 
 

Afb. 2g 
 

Afb. 2i 
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Afb. 2j 
 

 
Afb. 2k 
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Afb. 2l Afb. 2m 
 

 

Afb. 2n 
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Afb. 2o 
 
 
  

 
Afb. 2p 
 
 

Afb. 2q 
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Afb. 2r (2x) 
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Afb. 2s 
 
 
 
 
2. Dubbelrings kortebalkstempel 
Dit stempelmodel heeft drie ringen van gelijke dikte, waarvan de buitenste twee vlak naast 
elkaar liggen. De eilandnaam (boven) en de volgnummers (beneden) staan in de ruimte tussen 
de tweede en derde ring. Er zijn  brede spaties tussen de letter van ARUBA  en tussen de twee 
cijfers van de dagaanduiding.  
Op brieven aangetroffen volgnummers zijn 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 32.  
Beschrijving: 
1.  Kortebalkstempel met 10 mm hoge datumbalk 
2.  ca. Ø 40 mm 
3.  Twee achtpuntige sterren (sneeuwvlokken) in de onderring ter weerszijden van het 
volgnummer 
4.  Drieregelige tekst; eilandnaam in bovenring meebuigend met cirkel, rechte datum en  
volgnummer + twee sterren in de onderring  
5.  (b) max. 25 mm (korter als eencijferige dagaanduiding op positie twee staat; zie onder 6.); 
kap; (c)  27 mm; kap 
6.  Datumaanduiding dag, maand, jaar. Lage dagaanduiding (1-9) op drie verschillende wijzen 
geschreven, bijv. ‘leeg 9’, ‘9 leeg’  of ‘09’ ;  grote spaties tussen de dagcijfers. Nederlandse 
tekst; de korte maanden (MAART, MEI, JUNI) voluit, de langere afgekort met punt (vb. 
SEP., DEC.).   
Stempelkleur en gebruiksperiode: alle stempels in grijstinten; gebruikt tussen 1991 en 1998 
7.  Afb. 3a – 3h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NA 190 
 



December 2012                                                                ZWP Mededelingenblad nr.162 – bladzijde 53 

 
Afb. 3a 
 

 
Afb. 3b 
 

 
Afb. 3c 
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Afb. 3d 

 
Afb. 3e 
  

 
Afb. 3f 
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Afb. 3g 
 

 
Afb. 3h 
 
 
3. Grootformaat cilinderbalkstempel 
Dit model bestaat uit een enkele stempelring met een doorsnede van 47 mm en een brede 
cilindervormige datumbalk. De eilandnaam staat boven in het stempel in 5 mm hoge letters en 
de even grote volgnummers hebben een cijfer vanaf 101.  
Aangetroffen volgnummers 101, 102, 112, 117, 120, 121, 124.  
Beschrijving 
1.  Cilinderbalkstempel met 15 mm hoge datumbalk 
2.  Ø 47 mm 
3.  Geen ornamenten 
4.  Drieregelige tekst;  eilandnaam boven meebuigend met cirkel, datum recht, volgnummer  
     midden onder in ring 
5.  (b) 30 mm; maand in Romeinse cijfers; (c) 28 mm; kap 
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6.  Datumaanduiding dag, maand, jaar, uur.  Spaties tussen datumcomponenten groot, die  

tussen dag en maand mede afhankelijk van het aantal Romeinse karakters; tussen jaar  
en uur een verbindingsstreepje; lage uren (1-9) voorafgegaan door een 0 of tweede -. 

Stempelkleur en gebruiksperiode: alle stempels grijs; gebruiksperiode 1994-1999 
7.  Afb.  4a – 4g. 
 
 
  

Afb. 4a Afb. 4b 
 
 

 
Afb. 4c 
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Afb. 4d 
 

 
Afb. 4e 
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Afb. 4f 
 

 
Afb. 4g 
 
4. Middelgrootformaat openbalkstempel  1 
Dit model bestaat uit een ring met een doorsnede van 33 mm met daarin twee cirkelsegmenten 
waartussen de datum is geplaatst. Het komt volledig overeen met de vorm, die bij de typen-
raderstempels als openbalkstempel bekend staat. De eilandnaam staat boven het bovenste 
segment, het volgnummer in het ondersegment en drie gevulde vijfpuntige sterren staan onder 
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het ondersegment. Het volgnummer heeft de vorm Px-y, waarin x en y gelijke of 
verschillende cijfers voorstellen.  
De volgende volgnummers zijn op gewone brieven aangetroffen:  
P1-1. P1-2, P1-4, P1-5, P1-6, P1-8, P1-12; 
P2-1, P2-2, P2-5, P2-7, P2-8; 
P3-1; 
P4-3.  
Twee aanvullende nummers, P3-2 (?) en  P4-2, bevinden zich op pakketdelen. De meeste 
stempels zijn gevonden in enkelvoud (7x) of 2-6-voud (7x). Alleen P2-2 (11 stuks) en P1-2 
(30 stuks) komen vaker voor. Stempel P1-2 is het enige dat ik in andere kleuren dan grijs tot 
zwart ben tegengekomen; zie de beschrijving onder 6. Wat de betekenis van de P-nummers is, 
is mij niet bekend. Wie weet hier meer van? 
Beschrijving 
1.  Openbalkstempel 
2.  Ø 33 mm 
3.  Drie vijfpuntige gevulde sterren aan onderrand 
4. Drieregelige tekst: eilandnaam boven meebuigend met cirkelrand, datum recht, volg-
nummer recht 
5.  (b) 23-25 mm; kap; (c) 22 mm; kap; (d) 10 mm; kap 
6.  Datumaanduiding maand, dag, jaar.  Tekst Engels; maandaanduiding drieletterig zonder 
punt na afkorting (vb. MAY, DEC); dagcijfers tot 9 voorafgegaan door 0 of -. 
Stempelkleur voor alle stempels behalve P1-2 tinten van grijs tot zwart. P1-2 totaal 30x, 
waarvan grijs-zwart 20, staalblauw 4, blauw 4 en groen 2. 
Gebruiksperiode: 1999-2007 en één (P4-3) nog in 2012. 
7. Afb.  5a – 5m. 
 
 

 
 
Afb. 5a 
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Afb. 5b1 
 
 

 
Afb. 5b2 
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Afb. 5c 
 

 
Afb. 5d 
 

 
Afb. 5e 

 
Afb. 5f 
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Afb. 5g 

 
Afb. 5h 

 
Afb. 5i 
 

 
Afb. 5j 
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Afb. 5k 
 

 
Afb. 5l 

 
Afb. 5m 
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5.  Middelgroot openbalkstempel 2 
Dit model heeft grote overeenkomsten met het voorafgaande model 4. Het belangrijkste 
verschil is de tekst aan de bovenrand, die gewijzigd is in Post Aruba N.V. Ook is de afstand 
tussen cirkel en segmenten groter dan in model  4 (6 i.p.v. 4 mm).  
Aangetroffen volgnummers P1-7 en P1-9. P1-9 in gebruik bij de Filatelistische Dienst. 
Beschrijving  
1.  Openbalkstempel 
2.  Ø 35 mm 
3.  Drie vijfpuntige gevulde sterren bij onderrand 
4. Drieregelige tekst: Naam postbedrijf meebuigend met cirkelrand, datum recht, volg-
nummer recht 
5.  (b) 25 mm; kap; (d) 8 mm; kap;  (e) = naam postbedrijf 23 mm; kap + o.k.  
6.  Datumaanduiding als bij model  4. 
Stempelkleur blauw (P1-9) of grijs (P1-7). P1-7 zowel op brief als op postpakketfragment 
aangetroffen. Totaal maar 5 items. 
Gebruiksperiode:  2007 en 2008. 
7. Afb. 6a – 6b.    
 

 
Afb. 6a 
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Een variant van dit stempelmodel is ook gebruikt door de Filatelistische Dienst. Dit stempel 
heeft geen volgnummer (ondersegment leeg), terwijl de middelste ster is vervangen door de 
tekst ‘PHILATELY’; Afb. 7. 
 

 
 

 

Afb. 6b Afb. 7 
 

 
6. Grootformaat rondstempel enkel- of dubbelrings 
Enkele incomplete en onduidelijke afdrukken zijn aangetroffen van een zeer groot formaat 
rondstempel (Ø 55 mm), vermoedelijk enkelrings maar mogelijk ook dubbelrings. Bovenin de 
cirkel ARUBA in vette kapitalen met schreven; tekst 20 mm breed en 6 mm hoog. Vlak 
eronder datum in schreefloos kapitaal in volgorde dag, maand, jaar met ruime spatie tussen de 
dagcijfers dan wel tussen dag en maand. Tot nu toe twee keer aangetroffen resp.  in rood (2  
OCT 1985) en zwart (1 0 AUG 1990). Het stempel is dus in gebruik genomen in de periode 
vóór de status aparte van Aruba en daarna doorgebruikt. Geen volgnummer, geen ornamenten 
en geen plaatsnaam; Afb. 8.  
 

 
Afb. 8 
 
 

NA 203  



December 2012                                                                ZWP Mededelingenblad nr.162 – bladzijde 66 

 
II. Blokstempels 
Blokstempels spelen op Aruba een tamelijk ondergeschikte rol. De aangetroffen afdrukken, 
vooral die op zegels, zijn vaak onduidelijk en daardoor moeilijk te determineren. Dit betekent 
dat veel van de gegevens als ‘voorlopig’ moeten worden beschouwd. Aanvullingen en 
verbeteringen zijn zeer welkom.  
Bij de beschrijving van de blokstempels wordt gebruik gemaakt van het format dat eerder is 
gebruikt voor de blokstempels van St. Maarten (2, 3) met als enig verschil dat soms niet de 
afzonderlijke stempeldata maar de jaren van voorkomen zijn aangegeven. Beschreven 
worden: 
1. Al of niet aanwezigheid van een omkadering (met of zonder kastje) 
2. De afmetingen (b x h) van het kastje in mm, alsmede de vorm van het kastje (regelmatig of 
min of meer onregelmatig) en de vorm van de hoeken (scherp of afgerond) 
3. Het aantal tekstregels in het stempel en de volgorde van de tekstelementen plaatsnaam, 
datum, eilandsnaam, eventuele andere tekstdelen (Postkantoor, Postorganisatie, uitgebreid 
volgnummer) 
4. De lengte in mm van de tekstelementen, waarbij (a) = plaats, (b) = datum, (c) = eiland, (d) 
en (e) extra tekstelementen. Per element is ook aangegeven of ze in hoofdletters (kap) of in 
kleine letters (o.k. = onderkast) zijn weergegeven  
5. De precieze schrijfwijze van de datum (volgorde dag, maand en jaar;  maand in cijfers of 
letters; eventuele afkortingen etc.). Ook worden hier de kleur(en)  van de stempelafdrukken 
aangegeven en de jaren van gebruik van het stempel (en eventueel de stempeldata).  
6. Volgnummer(s) van de afbeelding(en) voor dit stempelmodel. 
 
 
1. Vierregelig blokstempel van Oranjestad  type 1 
Dit stempelmodel alleen aangetroffen met volgnummer No. 21 – 83. 
Beschrijving 
1.  Zonder kastje 
2.  nvt 
3.  Vierregelig: plaats/eiland/datum/volgnummer 
4.  (a) 35 mm; kap; (b) 25 mm; kap; (c) 17 mm; kap; (d) = volgnummer met jaar van uitgifte 
22 mm; kap + o.k. 
5.  Datumvolgorde maand, dag, jaar. Taal Engels. Slechts twee determineerbare afdrukken 
resp. JUN 10 1985 en JUN 27 1985. Beide volgnummer  No. 21-83. Beide afdrukken op 
Dienststukken van het Postkantoor Oranjestad. Op een aangetekende brief naar de VS uit mei 
1984 is een onvolledig leesbare afdruk aangetroffen, eveneens met volgnummer 21 en datum 
MAY – 2.  Deze lijkt iets grover van uitvoering , maar dit is mogelijk gezichtsbedrog  (vetter 
stempel?).  
Stempelkleur  rood; gebruiksperiode  1984-1985 
6.  Afb. 9a – 9b. 
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Afb. 9a 

 
Afb. 9b 
 
2. Vierregelig blokstempel van Oranjestad type 2 
Dit stempel onderscheidt zich van type 1 door de volgorde van datumgegevens en het 
ontbreken van het uitgiftejaar bij het volgnummer. Geziene volgnummers No. 1, No. 2, No. 
10. Geen enkel stempel is volledig leesbaar. Beschrijving gebaseerd op metingen in 
verschillende stempelafdrukken.  
Beschrijving 
1.  Zonder kastje 
2.  nvt 
3.  Vierregelig: plaats/eiland/datum/volgnummer 
4.  (a) ca. 40 mm; kap; (b) 25 mm; kap; (c) 22 mm; kap; (d) = volgnummer 10 mm; kap + o.k. 
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5.  Datumvolgorde dag, maand, jaar. Taal Nederlands. Enkelcijferige dag weergegeven als - x 
of x -. Korte maand volledig weergegeven (vb. JUNI), lange maand afgekort met punt (vb. 
DEC.). Stempelkleur donkergrijs; gebruiksperiode 1988-1992 
6.  Afb. 10a – 10b. 
 

 
Afb. 10a 
 

 
Afb. 10b 
 
Ditzelfde stempelmodel is zeer waarschijnlijk ook gebruikt in Sint Nicolaas/San Nicolas;   
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volgnummer??. Stempel gevonden waarvan laatste letter van plaatsnaam lijkt op ‘S’ (of is dit 
een artefact na kappen van de plaatsnaam?); zie hieronder. Aantekenstrookje ‘Aruba’ met 
handgeschreven ‘SN’ Datum 29 JULI 1992. 
 
3. Drieregelig blokstempel Aruba 
Als voorafgaand stempel type 2, maar zonder plaatsnaam en volgnummer 7. Aruba in iets 
fijnere letter. Gebruikt in Sint Nicolaas/San Nicolas. 
Beschrijving 
1. Zonder kastje 
2. nvt 
3. Drieregelig: eiland/datum/volgnummer 
4. (b) 25 mm; kap; (c) 20 mm; kap;  (d) = volgnummer 10 mm; kap + o.k. 
5. Datumvolgorde dag, maand, jaar. Taal Nederlands. Korte maand volledig (vb. MAART), 
lange maand afgekort met punt (vb. DEC.).  
Kleur donkergrijs. Gebruiksperiode: Alleen gezien in jaar 1991. 
6. Afb. 11 
Dit stempel zou een gekapte versie van blokstempel Oranjestad type 2 kunnen zijn. 
 

 
Afb. 11 
 
 
4. Eenregelig datumstempel 
Dit stempel bestaat uit alleen een datum in de volgorde dag/maand/jaar (24 FEB 1992; 25 
mm). Komt voor in combinatie met R-strookje Aruba met handgeschreven toevoeging ‘SN’ 
(=Sint Nicolaas/San Nicolas). Kleur grijs.   
Mogelijk een verder gekapte versie van stempel model 3;  Afb.  12. 

 
Afb. 12    
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De twee volgende modellen blokstempels zijn ‘Port Betaald’-stempels in gebruik bij de 
‘Dienst der Posterijen’, resp. de ‘Filatelistische Dienst’. 
 
5. Vierregelig blokstempel met kastje type 1 
Beschrijving 
1.  Met kastje en horizontale lijnen tussen de tekstdelen. Kastje regelmatig en met scherpe 
hoeken. 
2.  36 x 33 mm 
3.  Vierregelig: PORT PAYE/POSTAGE PAID /datum/eiland (volgnr.) 
4.  (b) 22 mm; kap; (c) inclusief volgnr. 30 mm; kap; (d) = PP 26/26 mm 
5.  Datumvolgorde: dag, maand, jaar. Taal ?. Lange maanden  afgekort tot drie letters met . 
(vb. DEC.). Kleur zwart.  Gebruiksperiode: alleen gezien  1990. Gebruikt door de Dienst der 
Posterijen, Aruba. 
6.  Afb. 13.   
 

 
Afb. 13 
 
 
Vierregelig blokstempel met kastje type 2 
Beschrijving 
1.  Met kastje en horizontale lijnen tussen de tekstdelen. Kastje regelmatig en met scherpe 
hoeken. 
2.  44 x 26 mm 
3.  Vierregelig:  PORT PAYE/POSTAGE PAID /datum / eiland (volgnr.) 
4.  (b) 25 mm; kap;  (c) incl. volgnr. 30 mm; kap;  (d) = PP 15/20 mm; kap 
5.  Datumvolgorde maand, dag, jaar. Taal Engels. Maandaanduiding afgekort zonder .  (vb.  
     \mar, NOV). Kleur grijs tot zwart.  Gebruiksperiode : alleen gezien 1998.  
     Gebruikt door de Filatelistische Dienst. 
6.  Afb. 14. 
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Afb. 14 
 
 
Geraadpleegde bronnen: 
 
(1)   Frank W. Julsen & A.M. Benders, 1976. A postal history of Curaçao and the other 

Netherlands Antilles. Van Dieten, Den Haag. 
(2)   Bert van Marrewijk, 2008. De rechthoekige blokstempels van Sint Maarten: een aanzet 

tot inventarisatie. ZWP 152: 28-42 
(3)   Bert van Marrewijk, 2012. De rechthoekige blokstempels van Sint Maarten: eerste 

aanvulling. ZWP 160: 48-59.   
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VOORZETJE 18 
Han Dijkstra 
 

Het laatste Voorzetje verscheen alweer in ZWP 158 (maart 2011), dus het is hoog tijd om met 
nieuwe vragen te komen. Deze keer slechts één vraag. 
 

De afgelopen jaren heb ik enkele exemplaren gevonden van de hier afgebeelde ansichtkaart 
(Afb. 1a en 1b). 

 
Afb. 1a. Voorzijde 
 

 
Afb. 1b. Achterzijde met reclamebedrukking 
 

VARIA 22   



December 2012                                                                ZWP Mededelingenblad nr.162 – bladzijde 73 

Ik was erg blij met deze kaarten, omdat ik van Nederlands Nieuw-Guinea nooit eerder 
ansichtkaarten met een firmabedrukking had gezien. Bovendien hadden zij  alle een prachtige 
frankering van zes cent, voldaan met twee waarden uit de permanente serie Paradijsvogels. 
Dit tarief vertegenwoordigt het zeeposttarief voor drukwerk naar het buitenland.  
 
De kaarten werden indertijd als reclamekaart voor Blooker Cacao verzonden en dragen alle 
dezelfde afstempeling: Hollandia 3 11 1. 62.-9. De afzender is N.V. Bataafsche Overzee 
Export Mij., waarvan het hoofdkantoor in Amsterdam zetelde. 
 
Heel merkwaardig vind ik, dat alle kaarten geadresseerd zijn aan Duitse firma’s, terwijl de 
reclametekst in het Nederlands is afgedrukt. De geadresseerden op de kaarten die ik bezit zijn: 
 
1 Fa. Hans Danscher 13a) Jahnstrasse Windsbach / Mfr  Germany 
2 Fa. Jakob Deyerl 13b) Kugelplatz Sulzbach – Rosenberg   Germany 
3 Firma Schreiber  22b) Zellamtstr. 7 Kaiserslautern      Germany 
 Nachfolger OB Grossfilialist (niet ‘Grossfilatelist’! H.D.) 
 
De aanduidingen 13a), 13b) en 22b) zijn waarschijnlijk administratieve volgnummers of 
klantnummers. 
 
Aanvankelijk dacht ik, dat de kaarten alleen uit Nederlands Nieuw-Guinea waren verzonden. 
Kort geleden ontdekte ik echter een uit Suriname verzonden kaart, waarop eveneens reclame 
voor Blooker Cacao wordt gemaakt. Ook deze kaart is naar Duitsland verzonden en ook hier 
is de frankering 6 cent. De afstempeling is Paramaribo 20 – 27 XI 61 (Afb. 2a en 2b). De 
afzender is fa. Jong A Kiem, Postbus 272, Paramaribo. 
 

 
Afb. 2a. Voorzijde. 
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Afb. 2b. Achterzijde 
 
De gedrukte tekst op deze kaart wijkt af van de vanuit Hollandia verzonden kaarten. 
De geadresseerde is: 
 
Fa. Dippel & Vogtländer 16) Schillerstrasse 38 Kassel Germany 
 
Vragen: 
 
 Wie heeft ook dergelijke kaarten in zijn bezit? 
 Wie heeft meer informatie over de achtergronden van deze reclameactie? 
 Werden dergelijke kaarten slechts naar Duitse firma’s verzonden of ook naar firma’s 

in andere landen? 
 Zijn deze kaarten ook bekend verzonden vanuit de Nederlandse Antillen? 

 
De opzet doet mij enigszins denken aan de bekende ‘Dear Doctor’-kaarten, die vanuit de 
meest exotische oorden werden verzonden naar artsen en apothekers. 
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