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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 163 
 
Door het aanhoudende zomerse weer bestaat het risico dat u liever in de tuin zit dan het 
nieuwe nummer van ZWP te lezen. Hopelijk brengt het u in de stemming voor het najaar, 
waarin een groot aantal filatelistische evenementen zal plaatsvinden: bijeenkomsten, beurzen, 
veilingen en niet in de laatste plaats de jubilea van ZWP (45 jaar) en Dai Nippon (65 jaar). 
In 2013 vieren wij de 45e verjaardag van ZWP tijdens Postex 2013, dat van 18 tot en met 20 
oktober zal worden gehouden te Apeldoorn. Velen van u zullen zich de vorige jubilea 
herinneren, die in 2008 eveneens gezamenlijk uitbundig werden gevierd. We hopen het succes 
van destijds te herhalen en doen op alle leden een beroep om zich hiervoor op enigerlei wijze 
in te zetten. 
Aan dit nummer hebben meegewerkt de leden Dijkstra, Erfmann, Hoogveld, Kamper,Van 
Marrewijk en Vink. Kopij voor ZWP 164 graag inzenden voor 1 oktober 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  2013 
 
Vanaf september 2013 worden de bijeenkomsten van ZWP gehouden in de foyer van CJV 
Ons Huis (Taborkerk), Prinsessenlaan 8, Ede. De Taborkerk ligt op 900m afstand van NS 
Station Ede-Wageningen. Op de bijgevoegde kaart kunt u de ligging van de nieuwe zaal zien 
t.o.v. ‘De Brink’, waar wij tot juli 2013 verbleven. 
 

CJV Ons Huis (Taborkerk) 
Prinsesselaan 8 
6713 PX Ede 
(de afstand van De Brink naar Ons Huis is 900 meter, zie kaartje hieronder) 
 
N.B. Het kaartje geeft de snelste route via de Zuidelijke Spoorstraat. Misschien is voor 
sommigen de route via de Stationsweg gemakkelijker. 
 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligging ‘De Brink’, ons voormalige 
onderkomen, groen 
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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, nieuwe vondsten 
 scannen 
11.00 officieel gedeelte, veelal 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 
 

Vanaf nu dus in ‘CJV Ons Huis’ (Taborkerk), Prinsessenlaan 8, Ede! 
 

21 september  gewone bijeenkomst 
18-20 oktober viering ZWP 45 Jaar en Dai Nippon 65 jaar tijdens Postex 2013 te 
   Apeldoorn 
30 (!!) november invulling nog onbekend 
 

Voor 2014 zijn in overleg met de beheerster al onderstaande data vastgelegd: 
15 februari – 5 april – 21 juni – 20 september – 22 november 
 
 
 

Programma 45-jarig jubileum ZWP 
 

Dit jubileum zal, zoals inmiddels bekend, gezamenlijk met Dai Nippon worden gevierd 
tijdens Postex 2013, 18-20 oktober te Apeldoorn. 
 

Programma 
 

*clubtentoonstelling 
*presentatie nieuwe publicatie 
*gezamenlijk buffet (zie de brief verder ..) 
 

Het definitieve programma ontvangt u over enkele weken. 
 

Belangrijk! We zoeken vrijwilligers voor het opbouwen van de kaders op donderdag 17 
oktober en het afbreken op zondag 20 oktober. Verder hebben we hulp nodig bij de 
informatiestand, die bij de kaders zal worden opgebouwd en waar voldoende zitplaatsen 
beschikbaar zullen zijn. Laat niet alleen de bestuursleden hiervoor opdraaien! 
 
 

Overzicht clubtentoonstelling in alfabetische volgorde 
 

1. JAN ARTS   PROPAGANDASTEMPELS GEBRUIKT 
IN NEDERLANDS-INDIË IN DE JAREN 
1914 TOT 1942         10 kaders 

 
Een overzicht van de propagandastempels, welke zijn gebruikt door de Nederlands-Indische 
Posterijen gedurende de jaren 1914 tot 1942. Deze stempels werden gebruikt om 
tentoonstellingen, jaarmarkten en andere evenementen onder de aandacht van het grote 
publiek te brengen. 
 

DIV 578 
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2. SYBRAND BAKKER SOUTH AUSTRALIA WRAPPERS        6 kaders 
 
Wrappers for newspapers and other printed material issued and used in the period 1882 – 
1912 
 

3. HAN DIJKSTRA  PORTZEGELS IN NEDERLANDS 
NIEUW-GUINEA GEBRUIKT OP 
BINNENLANDSE EN  
BUITENLANDSE POSTSTUKKEN        6 kaders 

 
Het gebruik van portzegels in Nederlands Nieuw-Guinea, zowel op binnenlandse als 
buitenlandse poststukken, was zeer gevarieerd. We kunnen vier perioden onderscheiden: 
1 Nederlands-Indische portzegels 1950 
2 Nederlandse portzegels  eind 1950 – 1953 
3 N.N.G. frankeerzegels   1954-1957 
4 N.N.G. portzegels   vanaf 1 augustus 1957 
 

4. JAN HEIJBOER  MARINEPOSTKANTOREN IN 
NEDERLAND                         5  kaders 
 

In deze presentatie staat het functioneren van de Marinepostkantoren in Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam en Den Helder centraal. 
 

5. JOOP HOOGENBOOM TARIEVEN BINNENLANDSE POST 
PAPUA NEW GUINEA                     4 kaders

         
Getoond worden brieven, zowel gewone als aangetekende, per tariefsperiode. 
 

6. JELIS KLIP   PLAATFOUTEN NEDERLANDS 
NIEUW-GUINEA           2 kaders 

 
7. BERT VAN MARREWIJK MODERN SURINAME          5 kaders 

 
Een overzicht van een aantal opvallende postale ontwikkelingen in het moderne Suriname als 
gevolg van inflatie, schaarste van frankeerzegels e.d. 
 

8. FRANS RUMMENS  BEATRIX EN DE WEST          2 kaders 
 
Haar huwelijk, haar jubileum, haar 70e verjaardag, maar vooral haar bezoeken aan Suriname, 
de Nederlandse Antillen en Aruba zorgden voor vele filatelistische sporen. 
 

9. FRANS RUMMENS  DE 1934 K.L.M. KERSTPOSTVLUCHT   
    NEDERLAND – WEST-INDIË         2 kaders 

        
Vluchten naar en van Oost-Indië waren al normaal in 1934, maar de oversteek van de 
Atlantische Oceaan van Nederland naar Suriname en Curaçao was nog niet eerder door de 
K.L.M. geprobeerd. Het vliegtuig ‘De Snip’, een 3-motorige Fokker F-XVIII volbracht deze 
primeur in 1934 met een Kerstpostvlucht. Ter herinnering aan deze vlucht werden speciale 
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enveloppen en  stempels vervaardigd. Ook de aanvoer en aansluiting van post uit Oost-Indië 
werd verzorgd en wel door ‘De Pelikaan’. We tonen de vele varianten van deze stempels en 
enveloppen en de verschillende vertrek- en bestemmingspunten. Ook de latere herdenkings-
postzegels worden getoond, waarvan sommige op speciale maximumkaarten. 
     

10. MAARTEN SEVERIJN RUMAH POS TAMAN 1980 – 19 85        2 kaders 
 

11. WIM TUKKER  PRE-DECIMAL AEROGRAMMES 
AUSTRALIA                       6 kaders 

 

12. NICO DE WEIJER  POSTCENSUUR NED.-INDIE         2 kaders 
 

Na de bezetting van Nederland werd in Nederlands-Indië de  ‘Staat van Beleg’ afgekondigd. 
Deze ‘Staat van Beleg’ hield o.a. in, dat censuur werd toegepast op het berichtenverkeer, 
waaronder het postverkeer. Deze censuur, die van 1940 tot de Japanse bezetting van 1942 
duurde, heeft op de post uit die tijd een grote verscheidenheid van censuurstempels en 
censuurstroken achtergelaten. In deze opzet wordt een aantal censuurkenmerken van  
post-, deviezen- en economische censuur getoond. 
Vanwege het 45-jarig bestaan van Studiegroep ZWP wordt een jubileumboek uitgegeven met 
de titel ‘De postcensuur van Nederlands-Indië 1940-1942’. 
 

13. GERARD VAN WELIE BESTEMMING INSULINDE         6 kaders 
 

Poststukken naar Nederlands-Indië, verzonden uit vele landen, zo wijd de wereld strekt 
 

14. PROPAGANDAKADERS  ZWP              2 kaders 
             

U ziet het: vrijwel alle interessegebieden van de studiegroep komen aan de orde in deze 
clubtentoonstelling. Voor u een extra aanleiding om ons jubileum niet te missen. 
De winnaar van de Frits Bender Wisselbeker, die alleen tijdens lustra wordt uitgereikt, zal 
worden vastgesteld aan de hand van een publieksjury. 
 

Contributie 2013 
 

Enkele leden hebben hun contributie voor 2013 nog niet voldaan! Graag nu zo spoedig 
mogelijk! 
Please do not delay paying your long overdue membership fee for 2013! 
 

Belangrijke evenementen en PR 
 

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 jubilea ZWP 45 Jaar en Dai Nippon 65 jaar! 
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Eindejaarsbeurs / Stamptales 
27 en 28 december 2013 
De Veluwehal 
Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
Filateliebeurs 
Zaterdag 1 en zondag 2 februari 2014 
Dudok Arena, Arena 303 
Hilversum  
 
N.B. Met ingang van 2014 zal de Filateliebeurs niet langer in de vertrouwde – en soms ook 
wegens de koude en de lastige trappen door sommigen vervloekte – Pandahallen worden 
gehouden. Dit betekent ook dat de vrijdag als eerste beursdag is komen te vervallen. Het grote 
voordeel is dat de nieuwe beurszaal zich op slechts één minuut loopafstand bevindt van NS 
Station Hilversum-Sportpark. 
 

LEDENMUTATIES 
 

Nieuwe leden 
 
P. Bosch, Zaandam 
H.L. Oudshoorn, Heiloo 
 

Wij hopen dat deze nieuwe leden veel genoegen zullen beleven aan hun lidmaatschap. 
 

BESTUUR 
 

Onderstaande brief van Peter Muller ontving u al eerder, op de elektronische dan wel 
ouderwetse wijze. Wellicht is deze aan uw aandacht ontsnapt, vandaar opname in het blad. 
Twee toevoegingen: 1. Het e-mailadres van Peter Muller. 2. Ook partners zijn welkom! 
 

Geachte leden, 
 
Zoals u weet, viert ZWP haar 45‐jarig jubileum op 18, 19 en 20 oktober tijdens Postex 2013 te 
Apeldoorn. 
 
Op zaterdag 19 oktober worden samen met Dai Nippon boekpresentaties gehouden waarbij u 
uiteraard van harte welkom bent. 
 
Na  sluitingstijd  op  19  oktober  zal  vanaf  17.30  uur  een  gezamenlijke  Indische  maaltijd 
plaatsvinden voor de leden van zowel Dai Nippon als ZWP in het Van der Valk‐restaurant “De 
Cantharel”, Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn. 
 
Daartoe  is een aparte zaal besproken, de Duuringzaal. Deze zaal kan maximaal 60 personen 
herbergen, dus het is van belang om tijdig te weten wie aan dit diner willen deelnemen. 
 
Wij willen ook u voor dit diner van harte uitnodigen. Indien u wilt deelnemen, verzoeken we u 
onderstaand formulier in te vullen en voor 15 september a.s. te retourneren aan:  
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Peter Muller 
Wethouder Hollaan 5 
3984 KA Odijk 
e‐mailadres: adviesmuller2010@gmail.com 
 
Ook partners zijn welkom. 
 
De  kosten  van  dit  diner  zijn  €  30,‐  per  persoon  (exclusief  de  ter  plaatse  af  te  rekenen 
consumpties), welke u voor 15 september a.s. dient te voldoen op ING‐rekening 2516239 ten 
name van P. Muller te Odijk onder vermelding van ‘Diner ZWP’.    
 
Met vriendelijke groet, 
namens het Bestuur van Dai Nippon/ZWP, 
 
Peter Muller 
 
====================================================================== 
 
 
Ik neem deel aan het diner op 19 oktober 2013: 
 
Naam:                 
 
Adres: 
 
E‐mailadres en/of telefoonnummer: 
 
Handtekening: 

 
 
 
 
 
Valse en fantasieopdrukken 
 

Van Eekelen en Konings, beiden inmiddels berucht vanwege de ‘vervaardiging’ van grote 
aantallen valse en fantasieopdrukken 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 
 

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 één afbeelding van een openbare site geven wij altijd de 
bronvermelding. 
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EEN NIEUWE PERFIN 
Jan Hoogveld 
 
Frankeerzegel NVPH 29 van Nederlands-Indië, Wilhelmina hangend haar, is opgedoken met 
een perfin ‘TTK’. 

 
Deze perfin staat niet vermeld in Bulterman en ook niet in de perfin-catalogus van Verhoeven. 
Naar aanleiding van hem toegezonden scans verklaart Verhoeven deze perfin als echt. 
Nieuwe ontdekkingen bij perfins van Nederlands-Indië zijn zeer schaars; bovendien zou het 
de oudst bekende perfin van dit gebied zijn. Het is niet bekend welk bedrijf deze perfin heeft 
gebruikt. 
Al met al een mooie vondst. 
 

Graag reacties van medeverzamelaars. 
 

Redactie: op de zegel is een puntstempel nr. 38 (Anjer) zichtbaar. Is dit een nuttige 
aanwijzing? 
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ER INGESTONKEN… 
Bert van Marrewijk 
 
Tijdens de Eindejaarsbeurs 2011 in Barneveld verwierf ik het in Afb. 1 weergegeven 
poststuk, verzonden naar Nederland door Mr. J.S. Sinninghe Damsté als lid van de 
‘Nederlandsche Delegatie’. 
 

 
Afb. 1 
 

 Vermoedelijk betreft het hier overleg met vertegenwoordigers van de eenzijdig uitgeroepen 
‘Republik Indonesia’, aangezien de naam van Mr. J.S. Sinninghe Damsté inderdaad voorkomt 
in de ‘Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen’ (1). Hij 
zat daar in als vertegenwoordiger van het Indische bedrijfsleven in zijn functies als Lid van 
het Algemeen Landbouwsyndicaat en als Voorzitter van de Ind(ones)ische Ondernemersbond. 
De gebruikte envelop vermeldt de naam van eerstgenoemde organisatie. 
Op het eerste gezicht lijkt het een aardige aanwinst voor mijn collectie ‘Revolutieperiode 
Indonesië’.  
Maar naarmate ik langer naar het stuk keek, begon ik steeds meer twijfel te koesteren over de 
echtheid ervan. Om een paar punten van mijn groeiende twijfel te noemen:  
 

1. De brief (van 6g) is gefrankeerd met 40 ct. Ontwaarding van de postzegel is uitgevoerd met 
een vaag violet rubberstempel Batavia / Centrum 22 APR 1948 met gearceerde segmenten en 
diameter 31 mm. Daaraan beantwoordt het stempel Nederlands Gezag Bulterman type 7a (2) 
enigszins.  
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Afb. 2  
 
Echter Bu 7a is zwart, heeft een korte datumbalk en uuraanduiding; Afb. 2. Het stempel op het stuk is 
violet, heeft een lange datumbalk met maandaanduiding in letters (APR), maar geen uuraanduiding. 
Het zou een ander subtype kunnen zijn maar de alarmbel begint toch te rinkelen. 
 
2. Naast de postzegel is een tweede stempel geplaatst. Een stempel zonder kantoornaam en met dunne 
arcering. Ook hierin de datum 22 APR 48 in duidelijk andere karakters dan in het ontwaardings-
stempel (dat wekt vertrouwen). Maar het stempel lijkt in de verste verte niet op het in Batavia in 1945-
46 gebruikte naamloze stempel Bu. 4; Afb. 3. 
 
 

 
Afb.3 
 
 
Opnieuw de vraag: nieuw subtype of vals? 
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3. Het stuk draagt de handgeschreven aantekening ‘Delegatie Mail’ in het handschrift van de 
afzendertekst. Maar als officiële ‘delegatiepost’ zou het stuk toch portvrij verzonden moeten zijn? 
 
4. Om het geheel nog wat ’spannender’ te maken is het stuk ook nog voorzien van een Indonesisch 
stempel ‘Pos-Delegasi’ in kastje. Waar en door welke instantie zou dit stempel op een stuk vervoerd 
door de Ned. Indische post dan aangebracht moeten zijn? 
  
5. ‘De klap op de vuurpijl’. Aan de binnenkant van de brief is onder de postzegel een stuk 
ondoorzichtig bruin plakband aangebracht, vermoedelijk om de oorspronkelijke afstempeling van dit 
portvrij verzonden stuk te maskeren. 
  
Analyse: Het enige vermoedelijk echte aan deze brief is de adressering. Al enige twijfel is er over de 
afzendergegevens en de aanduiding ’Delegatie Mail’ die in een heel ander handschrift geschreven zijn 
dan het adres. Al het andere is er waarschijnlijk achteraf bijgefabriekt: de postale aantekeningen 6 gr 
en f 040, de postzegel, de twee dagtekeningstempels en het ‘Republikeinse’ delegatiestempel. 
Conclusie: Ik ben er ingestonken. Maar ik zal er de verkoper, hopelijk krijgt hij wel een rooie kop van 
schaamte, er niet op aanspreken. Ik gun hem het voordeel van de twijfel; dat hij het niet gezien heeft, 
is niet geheel onaannemelijk. Ik had zelf beter moeten opletten. En ach, ook als ‘interessante 
vervalsing’ kan ik het stuk nog wel ergens een plekje in mijn collectie geven.  
 
Bronnen  
 
(1)  Wikipedia. 
(2) P.R. Bulterman, 1981. Poststempels Nederlands Indië 1864 – 1950. Uitgeverij DAVO B.V., 
Deventer.  
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JARSOEN 
Han Dijkstra 
 
In ZWP 160 (februari 2012, blz. 35 – NNG 1031) beschrijft Nico de Weijer een poststuk 
verzonden vanaf Jarsoen, een voor hem voorheen onbekend eiland. Nader onderzoek leerde 
Nico dat het eiland Jarsoen deel uitmaakt van de Podena-eilanden. Deze eilandengroep ligt 
aan de noordkust van Nieuw-Guinea, ten oosten van de kustplaats Betaf en voor de kust van 
Sarmi. 
 
In januari 2012 verscheen in een beperkte oplage van 100 stuks een mooi uitgevoerd 
herdenkingsboek over de MAS (Melanesian Air Service), dat in ZWP 161 werd besproken 
(juli 2012, blz. 3 – DIV 570) Bij het bekijken van het boek, maanden nadat het was 
uitgekomen, viel mijn oog op pagina 97, dat de inleidende titel draagt ‘De koning van Jarsoen 
(Jan Schrijner)’. Vervolgens het stukje van Nico opgezocht, waarin de achterzijde van de 
omslag eveneens staat afgebeeld. Wat blijkt nu? De afzender, mevrouw J.M.M. Schrijner – de 
Leeuw heeft een voorbedrukte omslag van haar man J.S.S. Schrijner gebruikt. 
 
In het herdenkingsboek van de MAS vinden wij ook verwijzingen naar Jarsoen in een eerder 
hoofdstuk, getiteld ‘De heer K.A.R. Foerster’(pag. 95-96). De naam van Foerster komt 
overigens al voor op pagina 84, waarop op een bladzijde uit het aandelenregister te zien is, dat 
de heer Foerster, woonplaats Jarsoen, 20 aandelen heeft gekocht, waarmee hij de grootste 
aandeelhouder werd. Wij kennen hem ook als eigenaar van de Onderneming Wakdé. De naam 
‘Wakde’ wordt in boeken en artikelen overigens soms met, soms zonder accent aigu 
geschreven. In het Vademecum (pp. 132-133), in 1956 uitgegeven door het Nieuw-Guinea 
Instituut te Rotterdam, staat zijn bedrijf vermeld in de ledenlijst van de Handelsvereniging 
‘Hollandia’, een belangenvereniging van in Nieuw-Guinea gevestigde ondernemers “op het 
gebied van handel, voortbrenging en transportwezen”: 
 
Sarmi (Jarsoen) 
 
39. Coprabereidingsbedrijf en Varkensfokkerij ‘Wakde’. Eig. K.A.R. Foerster. 
 
Omdat vrijwel  niemand van onze lezers het herdenkingsboek in zijn bezit heeft,  neem ik de 
vrijheid om de voor dit artikel belangrijke passages letterlijk te citeren, die betrekking hebben 
op Foerster en Schrijner en de zakelijke relatie tussen beiden.  
 
Pagina 95 
Over Foerster: “Een  van Pruisische afkomst tot Nederlander genaturaliseerde, alleenstaande 
man. Had als Duits officier nog in de Eerste Wereldoorlog gediend. Bezat opvallend veel 
goede manieren en was een intrigerende persoonlijkheid.” 
 
“In 1927 had de Duitse N.V. Handel- en Cultuurmaatschappij Phoenix voor de koprahandel 
vier Sarmische kusteilanden in erfpacht verkregen: Masi-Masi, Mengkei, Katjépo en Jarsoen 
(Yarsun).” 
 
“De totale erfpachtconcessie is op zeker moment overgegaan op K.A.R. Foerster.” 
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“Op het nog kleinere eilandje Jarsoen, groot 16 hectare, met een ook reeds door de 
maatschappij Phoenix aangeplante klapperplantage, begon de heer Foerster in 1953 een 
varkensfokkerij. Ook koeien werden er gehouden.” 
 

 
Afb. foto gevonden op Internet: woning van Foerster 

 
Uiteindelijk verhuisde Foerster van Jarsoen naar Masi-Masi. Nu komt ook de heer Schrijner 
in beeld: 
 

“Op Jarsoen, in een stenen huis aan het strand, woonde en werkte een employé van de heer 
Foerster, de heer J.S.S. (Jan) Schrijner, die thans in Italië woont. Volgens Jan Schrijner 
woonde de heer Foerster niet op Jamna, maar op Jarsoen in een palmblad hut.” 
 
Pagina 96 
Op deze pagina vinden we de tekst van een artikel over Schrijner uit de Nieuw Guinea 
Koerier van 2 september 1961, waarin Jarsoen plotseling blijkt te zijn uitgegroeid tot een 
eiland met een grootte van 75 hectare! 
Schrijner kwam in 1953 als 23-jarige militair naar Nieuw-Guinea, werd verliefd op het land  
en werd krokodillenjager in het Mamberano-gebied. Vervolgens gaat hij voor de Onder-
neming Wakde van Foerster werken, waar hij niet alleen kopra verzamelt, maar ook 
kaurischelpen voor het gouvernement. 
 
“Op een goede dag ontmoette hij Bapa Foerster die hem zijn huidige betrekking aanbood. 
Zonder aarzelen nam Schrijner die aan en zo woont hij dus sinds 1955 op Jarsoen. Al spoedig 
kwam zijn vrouw (Joop) uit Haarlem over en met hun twee jonge kinderen leven ze zeer 
tevreden temidden de Podena-Papoea’s die voor WAKDE werken.” 
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Slechts enkele malen per jaar komt Jan Schrijner naar Hollandia om zaken te doen en in te 
kopen. “Maar”, zo zucht hij, vrolijk knipogend onder zijn blonde krullebol, “steeds ben ik 
weer wat blij als ik de stad kan verlaten en terug kan keren naar het leven van een koning op 
mijn eiland.” 
http://www.myheritage.nl/photo-1000063_187192472_187192472/jopie-schrijner-it 
Via Google (stamboom G.J. Schrijner – My Heritage) zijn foto’s te vinden van de heer J.J.S. 
(Jan) Schrijner en zijn vrouw Johanna M.M. (Joop) Schrijner – De Leeuw. 
 
De conclusie die men na het lezen van het artikel in de Nieuw-Guinea Koerier mag trekken, is 
dat het door Nico gevonden poststuk is verzonden door een ‘koningin’: koningin Johanna 
(Joop) van Jarsoen! 
 
Een vondst die enigszins op de vondst van Nico lijkt, d.w.z. met een intrigerend afzender-
adres, is deze eveneens naar Rijswijk Z.H. (!) verzonden eerstedag-envelop Rode Kruis 1958 
met afstempeling Sorongdoom 1.10.58-8. De afzender, H. Th. Verstappen, geeft als adres: 
Tamrau-Expeditie, p/a H.P.B. Sorong, Nw. Guinea.  
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Wij kennen Verstappen als fysisch geograaf en in die hoedanigheid deelnemer aan de 
Expeditie Sterrengebergte in 1959. De hier genoemde expeditie is echter veel minder bekend. 
Deze vond in 1958 plaats in het Tamrau-gebergte, dat deel uitmaakt van de Tamrau-Arfak 
bergketen in de Vogelkop. Als bronvermelding vond ik een verslag van de expeditie getiteld 
‘Fotogeologische resultaten der Tamrau-expeditie 1958’.TU Delft Library, 1959. 
 
 
Bronnen 
 

1 Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea 1956. Den Helder. 
2 Melanesian Air Service / MAS. Samengesteld door de West Papua Bibliotheek. 

Amstelveen, 2012. 
3 Google, voor gegevens over de Tamrau-Expeditie 
4 Google, voor foto’s van dhr. J.J.S. Schrijner en mevr. Johanna M.M. Schrijner – 

De Leeuw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEN OPMERKELIJKE SERIE STEMPELS 
Han Dijkstra 
 
Een jaar of twee geleden bood een handelaar mij een gemengd partijtje aan, waaronder 
uitknipsels van postwissels uit de UNTEA-periode en de in dit artikel besproken stempels. De 
uitknipsels met UNTEA-zegels wekten vooral mijn belangstelling, vanwege de kans op het 
vinden van opdrukafwijkingen. Hierdoor werden de in dit artikel besproken stempels 
aanvankelijk door mij genegeerd. Geheel ten onrechte, zoals nadere bestudering thuis leerde: 
de stempels vormden een opmerkelijke serie. Alle waren geplaatst op ongeadresseerde 
luchtpostenveloppen, dus we hebben hier duidelijk te maken filatelistisch maakwerk.  
Een inventarisatie: 
 
 
METALEN STEMPELS 
 

KANTOOR DATUM STEMPELTYPE 
1   Hollandia 9 april 1946 Australisch type 
2   Seroei 30 april 1963 biffage 
3   Steenkool 12 oktober 1961 langebalk, dichte buitenrand  
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1 

 
2           3 
 
RUBBEREN STEMPELS 
 

4   Agats 30 april 1963 C4 gekapt 
5   Etnabaai 5 mei 1958 B2 
6   Kokonao 14 mei 1959 A 
7   Manokwari Jaarmarkt 5 september 1959 speciaal gelegenheidsstempel 
8   Napan-Weinami 4 oktober 1961 B1 
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4             5 
 

 
6          7 
 
8 
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Een gezonde dosis achterdocht is zeker op zijn plaats, wanneer men deze serie stempels nader 
beziet. Vooral opvallend in negatieve zin zijn de stempels van Seroei en Agats, beide met de 
datum 30 april 1963. Op deze datum eindigde het UNTEA-overgangsbestuur; vanaf 1 mei 
bestuurde Indonesië het gebied. De samenhang met het partijtje uitknipsels van postwissels 
met UNTEA-zegels begint nu te dagen: deze knipsels zagen er nogal tropisch uit, hetgeen 
doet vermoeden dat de partij uit Indonesié afkomstig is. De vermoedelijke conclusie moet 
zijn, dat zowel de uitknipsels als de enveloppen met de stempels afkomstig zijn uit het 
Hoofdkantoor van de PTT-NNG in Hollandia, dat werd overgedragen aan de Indonesische 
autoriteiten.  Wat daar nog aan oude formulieren lag en had moeten worden vernietigd, is via 
Indonesië op de markt gekomen. Iedere Nieuw-Guinea-verzamelaar kent wel de 
girostortingsbiljetten (RC 1), postwissels, radiobriefkaarten, rebuskaarten, machtigings-
formulieren en internationale antwoordcoupons, die nog regelmatig in de handel worden 
aangeboden.  
Er is ook veel maakwerk van UNTEA-enveloppen gedateerd 30 april 1963. Deze feiten 
maken duidelijk dat de maker van de hier afgebeelde gestempelde enveloppen op of rond 30 
april 1963 enkele, of alle, nog in het Hoofdkantoor aanwezige stempels gebruikte om 
afdrukken te plaatsen met dezelfde grijsblauwe inkt op hetzelfde type luchtpostenveloppen. 
Was hij van plan om de stempels van Agats en Seroei te misbruiken voor laatstedag-
enveloppen? Ondanks zijn wellicht snode motieven mogen we hem toch dankbaar zijn voor 
het overzicht dat hij ongewild voor het nageslacht vastlegde. 
  
We zullen de acht stempels nu bespreken in de context van hun officiële, reguliere gebruik. 
 
1   Hollandia Gebruiksperiode  Australische type stempel:  september 1946 - april 

1951 
2   Seroei  Tot oktober 1951 gebruikt, waarna vervangen door een nieuw type 

langebalkstempel met dichte buitenrand 
3   Steenkool De datum 12 oktober 1961 is ongeveer een maand nadat dit stempel 

werd vervangen door een rubberen stempel i.v.m. de ‘degradatie’ van 
hulppostkantoor naar bestelhuis 

4   Agats Interessant! Het is het stempel waarin ‘Ned.’ is gekapt. Deze gekapte 
variant komt volgens Nico de Weijer voor in de periode maart-mei 
1963 (1). Het stempel op deze envelop lijkt het echte stempel te zijn, 
dat met de datum 11 maart 1963 ook afgedrukt staat op een 
bestelformulier  (2) en ook in het artikel over enkele merkwaardig 
bijgefrankeerde postwaardestukken (3); zie de breuk in de onderste 
lijn. Klopt het in (1) vermelde gebruik van dit stempel nog in mei 
1963? Dat zou hoogst merkwaardig zijn. 

5   Etnabaai Dit stempel is nooit in gebruik genomen en dus in Hollandia blijven 
liggen. Nico de Weijer toont een afdruk met dezelfde datum in zijn 
artikel in AJNP (2). 

6   Kokonao Gebruikt tot begin 1956, waarna vervangen door een lange-
balkstempel met dichte buitenrand en met nummer 1. 

7   Manokwari  
     Jaarmarkt               

Dit rubberen stempel is gedateerd 5 september 1959, de laatste dag 
van de tentoonstelling. 

8   Napan-Weinami De datum 4 oktober 1961 is ongeveer drie maanden nadat het 
bestelhuis werd gesloten. 
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Onder onze leden bevindt zich vast en zeker iemand die deze enveloppen, identieke of 
soortgelijke, kent of in zijn bezit heeft. Wellicht komen de stempelafdrukken ook voor op 
losse zegels of veldelen. 
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.  
 
Bronnen 
 
1. De Weijer, N.J., z.j. De bestelhuizen van (Nederlands) Nieuw-Guinea 1953 – 1963 – 
1968:  typen,  gebruiksperiodes, puntenwaardering. Studiegroep ZWP. 
 
2. De Weijer, N.J., 1999. The Round Rubber Cancels of Netherlands New Guinea. 
Journal of the  American Society for Netherlands Philately, Vol. 23/3, pp. 65-74 + App. I – V. 
 
3. Dijkstra, Han, 2012. Enkele merkwaardige (bij)gefrankeerde postwaardestukken.  
 ZWP 162,  blz. 33-38 – UNTEA 150-155.  
 
N.B. Het in dit artikel op blz. 35 afgebeelde gekapte stempel van Agats heeft dezelfde datum 
(13 maart 1963) als die op het bestelformulier dat is afgedrukt in het artikel van Nico de 
Weijer in het Journal of the American Society for Netherlands Philately. Een opmerkelijk 
toeval. 
 
 

 
Bladvulling: 
Ansichtkaart van een Chinese toko in Biak 
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Brief BOPTT 
Wim Vink 
 
BOPTT = Adviseur voor Bijzondere Overzeese Betrekkingen P.T.T. 
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ANTILLIAANS/ARUBAANS STROOIGOED  4 
Bert van Marrewijk 
 
De laatste bijdrage in deze  rubriek dateert al weer van ruim twee jaar geleden, om precies te 
zijn ZWP nr. 158 van maart 2011 (1). Toen nam ik aan, dat dat waarschijnlijk de zwanenzang 
van deze rubriek zou zijn. Immers in oktober 2010 hadden de Nederlandse Antillen 
opgehouden te bestaan (2) en de focus zou vanaf dat moment gericht zijn op de periode na 
10.10.10. De praktijk is echter anders. Van de nieuwe ‘landen’ in De West en de rechtstreeks 
door Nederland bestierde ´BES´-eilanden krijg ik maar mondjesmaat informatie en materiaal 
onder ogen, terwijl van de voormalige Antillen nog regelmatig nieuwe interessante stukken 
opduiken. Ik durf dus nu al aan te geven, dat deze bijdrage zeker niet de laatste zal zijn in 
deze rubriek. 
 
1. Terug afzender. Afb. 1 toont een open envelop binnen Aruba verzonden van Oranjestad 
naar een werknemer van de ‘Lago’, de Amerikaanse olieraffinaderij in de omgeving van San 
Nicolas. Intra-insulair drukwerk dus met een fraaie frankering 3 ct Van Krimpen.  
  

 
Afb. 1 
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De envelop is aan de voorzijde voorzien van een violet handstempel ‘Return to Sender / 
Remarks:’ in kastje, met handgeschreven de reden van terugzending “no longe (sic!) in 
Aruba”. Vermoedelijk is dit stempel door het bedrijf aangebracht en dus niet postaal. 
Daaronder een zevenregelig Franstalig administratief stempel van de PTT, waarin de reden 
van retournering overigens niet is ingevuld. Het bedrijfsstempel spreekt voor zich, zal de 
postambtenaar gedacht hebben. Dit retourstempel was duidelijk aan vervanging toe; als 
gevolg van vervuiling en/of slijtage is de tekst nauwelijks meer te lezen. 
 
 2. Doorzendstempel Aruba. Op een brief van een werknemer van de Suralco, de Surinam 
Aluminum Company, dochter van het Amerikaanse bedrijf Alcoa (Aluminum Cy of America) 
naar Nederland, zien we een doorzendstempel van Aruba; Afb. 2. 
 

 
Afb. 2 

 
 Kennelijk was de brief tussen de post voor Aruba terecht gekomen en was het gebruikelijke 
stempel ‘Missent to Aruba’ te diep in de bureaula opgeborgen. In feite is dit een betere manier 
van aangeven van een verkeerde routering, omdat de ontvanger hierop ook de datum van 
doorzending kan lezen, in casu vier dagen na verzending (26.6 resp. 22.6.72). Bij 
binnenlandse foutieve verzending gebeurt het bijna altijd op deze manier. Of moet ik zeggen 
‘gebeurde’, want doorzendstempels kom je tegenwoordig nooit meer tegen op post, ook niet 
als deze pas vijf dagen na verzending aankomt. 
  
3. Gebruikte luchtpostbladen. Luchtpostbladen, op de Antillen steevast aangeduid als 
aerogramme, zijn  door de Antilliaanse PTT maar mondjesmaat uitgegeven en waren niet erg 
populair bij het publiek. Daardoor bleven ze lang in gebruik en moesten ze als gevolg van 
tariefwijzigingen al snel worden bijgefrankeerd. Hoewel de meeste luchtpostbladen in de 
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Geuzendamcatalogus (3) laag zijn geprijsd -slechts enkele noteren boven de € 10-, komt dat 
m.i. niet zozeer door de ruime beschikbaarheid als wel door het gegeven dat luchtpostbladen 
ook bij de verzamelaars van postwaardestukken minder in trek zijn, zeker de bijgefrankeerde 
exemplaren. 
  

Afb. 3a - 3e  tonen voorbeelden van, meestal bijgefrankeerde,  overwegend niet-filatelistisch 
gebruikte  luchtpostbladen, met vermelding van het Geuzendam catalogusnummer (G): 

 
Afb. 3a 
 

3a. G3; van Willemstad naar Brussel 6.IX.61. Vroeg gebruik (vbd = 1 september 1961). 

 
Afb. 3b 
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3b. G3 met bijfrankering  5ct; van Curaçao 12.VI.73 naar Paramaribo. G3 is in 1961 in 
gebruik genomen; het tarief is dus in 12 jaar tijd slechts met 5ct omhoog gegaan. 

 
Afb. 3c  
 

3c. G5 met bijfrankering 35 ct; van St. Maarten naar Wijchen 31.XII.82. G5 is in 1977 in 
gebruik genomen. Het tarief nu in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. 

 
Afb. 3d 
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3d. G6 met bijfrankering 10ct. Van Curaçao naar Amsterdam  22.XI.88. G6 is uitgegeven in 
1987, dus tarief  na een jaar al weer verhoogd, wat in dit geval leidde tot uitgifte van een 
nieuw luchtpostblad (G9). Zonder bijfrankering moet dit blad behoorlijk schaars zijn, wat 
onvoldoende tot uitdrukking komt in de catalogusprijs van € 6. 
 
3e. G11 met bijbedrukking (=G11b). De versie zonder bijbedrukking (G11a) is ca. 1995 in 
omloop gebracht. 
 

 
Afb. 3e 

 
De Geuzendamcatalogus meldt, dat G11b vanaf 11 juli 1995 tot ver in 1996 in het kader van 
een promotiecampagne voor het gebruik van luchtpostbladen verkocht werd tegen het 
nominale bedrag van Naf. 1,25, hoewel het tarief vanaf januari 1996 149ct en vanaf februari 
2007 zelfs 155ct bedroeg. Het in Afb. 3e getoonde exemplaar is zelfs in juni 2010 nog 
onbeport doorgelaten! 
 
4. Portvrijdom en gereduceerde tarieven voor verzending door militairen. Militaire post 
uit de Antillen kennen we vooral uit de laatste vier decennia, vanuit de marinierskazernes 
Savaneta op Aruba en Parera op Curaçao. Militairen konden brieven van de 1e gewichtsklasse 
tegen binnenlandtarief naar Nederland sturen. Het militaire gebruik is op verschillende wijze 
zichtbaar gemaakt; Afb. 4a - 4h: 
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Afb. 4a, voor- en achterzijde 
 
4a. Postbankenvelop met frankering Naf. 0,75 (Curaçao 8.XI.96) en militair adres (NAPO 
402) op achterzijde. 
 

 

Afb. 4b, voor- en achterzijde 
 
4b. Idem Curaçao 18.X.96 en adres MB Parera (NAPO 401). 
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Afb. 4c, voor- en achterzijde 

 
4c. Postbankenvelop met frankering Naf. 0.85 Curaçao 2.VI.88 en rood stempel 
‘Rekenplichtige / Marine Basis Parera’ in kastje aan achterzijde. 
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Afb. 4d 
 

4d. Postbankenvelop met (over)frankering Afl. 1,00 Aruba 7.XII.93 en handgeschreven 
aanduiding ‘Militair Airmail’. 

 
Afb. 4e 
 

4e. Postbankenvelop met frankering Afl. 0,65; (machine)stempel Aruba / Oranjestad 
28.6.1996 en rood stempel ‘Militair / Airmail’. 

Afb. 4f 

 
4f. Envelop met frankering Afl. 0,65; Aruba 5.VIII.93 en rood stempel ‘Militair/Airmail’ in 
kastje.  
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Afb. 
4g 
 

4g. Postbankenvelop met frankering  Afl. 0,65; Aruba 11.V.94 en rond stempel ‘Reken 
Plichtige // Mariniers / Kazerne / Savaneta’. 

 
Afb. 4h 
 

4h. Als vorige met (machine)stempel Aruba/Oranjestad 09.1.1996 met tevens rood logo 
Koninklijke  Marine. 
 

NA 218 



Augustus 2013                                                                         ZWP Mededelingenblad nr.163 – bladzijde  29 

 
Afb. 5 
 

Ook opvarenden van marineschepen konden van het gereduceerde tarief gebruik maken; Afb. 
5. 
 
 

 
Afb. 6 

 
Het systeem van verzending tegen binnenlandtarief was al in 1960 in zwang, getuige de brief 
afgebeeld in Afb. 6 met stempel Aruba / Oranjestad -8.II.60.  
 
VRAAG: Wie weet, wanneer deze regeling is ingegaan en waarom volledige portvrijdom  is 
opgeheven? Had dat te maken met de in 1954 ingegane autonomie van de Overzeese 
Rijksdelen Suriname en de Antillen? 
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Afb. 7a 

 
Afb. 7b 

 
Militairen gedetacheerd in de Nederlandse Antillen in de vroege jaren ‘50 genoten nog 
volledige portvrijdom. In Afb. 7a en 7b zien we voorbeelden van brieven verzonden door 
mariniers uit de kazernes Parera (7a; 10.VIII.51) resp. Savaneta (7b; 30.I.51).  
 

NA 220 



Augustus 2013                                                                         ZWP Mededelingenblad nr.163 – bladzijde  31 

 
Afb. 8 
 

De ongefrankeerde Postbankenvelop met rode stempels ‘Reken Plichtige’ en ‘Mariniers-
kazerne Savaneta’ in Afb. 8 is vermoedelijk door de controle geglipt. Of was de dienstdoende 
ambtenaar onder de indruk van zoveel militant vertoon dan wel misleid door de vermelding 
‘Geen Postzegel’? Deze gold alleen in het binnenland (lees: Nederland). 
Vele lezers zullen wel eens een keer een kaart met Veldpoststempel uit Sint Maarten zijn 
tegengekomen; Afb. 9.  
 

 
Afb. 9 
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Hoewel deze dateren uit de jaren na 1990, zijn die doorgaans ongefrankeerd. De reden is, dat 
op St. Maarten tot voor kort geen permanente Nederlandse militaire aanwezigheid bestond, 
maar dat in geval van nood (in de meest letterlijke zin) mariniers uit Aruba of Curaçao 
werden ingevlogen (bij voorbeeld na de orkaan Omar in 2008) of militairen rechtstreeks uit 
Nederland werden overgebracht [o.a. Genietroepen na de orkaan Luis in 2005; (4)]. De 
ongefrankeerde kaarten zijn afkomstig van tijdelijk uit Nederland op het eiland gedetacheerde 
militairen, die onder de in Nederland geldende militaire portvrijdom vielen. Overigens heeft 
de voormalige Minister van Defensie, Hans Hillen, in augustus 2012 besloten om vanwege de 
veranderde relatie tussen Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk met ingang 
van 2013 een klein detachement Mariniers permanent op Sint Maarten te vestigen. Wie weet 
wat dat nog voor interessante (binnenlands gefrankeerde?) poststukken gaat opleveren. 
 
 
5. ‘Port Betaald’-stempel op zegel. Op een gefrankeerde prentbriefkaart uit Curaçao met 
stempeldatum AUG 21 / 2008 van Afb. 10 is de ontwaarding uitgevoerd met een machinaal 
‘Port Betaald’-stempel.  

 
Afb. 10 
 

De ‘stok’ van dit vlagstempel bevat naast genoemde datum en uur van ontwaarding alleen de 
eilandnaam Curaçao. In de vlag zijn het logo van de postorganisatie ‘Nieuwe post’, de 
landsnaam ‘Nederlandse Antillen’ en de eilandnaam ‘Curaçao’ opgenomen, alsmede de 
aanduiding ‘Postage Paid’. Aangezien de kaart volgens het toen geldende tarief van158 cent 
is gefrankeerd hebben we hier te maken met oneigenlijk gebruik van het ‘Port Betaald’-
stempel. 
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6. Groen stempel. De prentbriefkaart in Afb. 11 is ontwaard op 24.IV.81 met een afdruk van 
het cilinderbalkstempel Curaçao (met volgnummer 39?) in groen.  
 
 

Afb. 11  
 
De vlekkerige conditie van de afdruk is een gevolg van het gebruik van een voor afstempeling 
ongeschikte niet-permanente stempelinkt. 
 
7. Tweetalig stempel ‘Retour afzender’. Even was ik verbaasd, dat de in Afb. 12 getoonde 
voorgefrankeerde envelop aan ICS International, de organisatie die de Visa en Master credit 
cards uitgeeft, was voorzien van een tweetalig, tweeregelig stempel ‘Terug aan afzender / 
Retour á (sic!) l’envoyeur’ . Tot ik de frankering wat nauwkeuriger bekeek.  

 
Afb. 12 

 
Onder de postzegels bevindt zich een rechthoekig zwart blokstempel CURAÇAO en een 
gedeelte van een violetrood stempel ‘Terug aan afzender voor / bijfrankering / ontbrekende 
porto!’ besproken in bijdrage 3 van deze rubriek in ZWP 158. Na terugzending is het stuk 
door de afzender gefrankeerd en ontwaard met het cilinderbalkstempel Curaçao/35 -5.II.91. 
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8. Rubber stempel Curaçao / Vliegveld Hato. In de ZWP-veiling van 19 februari 
bemachtigde ik een luchtpostbrief met fraaie violette afdruk van het langebalkstempel 
Curaçao / Vliegveld Hato; Afb. 13a. Een benaming uit de goeie ouwe tijd, toen we nog niet 
ieder veredeld grasveld tooiden met de absurde benaming (International) Airport. Dit moest ik 
even kwijt na een recent vertrek via Vliegveld, nou vooruit, Luchthaven Zestienhoven, dat 
inmiddels is omgedoopt tot Rotterdam-The Hague International Airport. Maar dit terzijde. 
 
 
 

 
Afb. 13a 

 

 
Afb. 13b 

 
Het stempel is gedateerd 12 OCT 1948  en voorzien van een fraai driekleurig KLM-
luchtpostvignet. Uit de in de envelop nog aanwezige brief en het adres op de achterzijde (Afb. 
13b) valt op te maken, dat de afzender gestationeerd was op het vliegveld Hato. Vermoedelijk 
betreft het een burgeremployee (van de KLM?) en geen militair van de luchtmacht, anders 
zou de frankering met 25ct onnodig zijn geweest. 
 
9. ‘Oranje’-bezoek. In het kader van mijn artikelenreeks voor ‘Filatelie’ over de 
aanwezigheid van ‘Oranje’ in stempels van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen (5) 
kwamen er ook de nodige ‘Oranje’-gerelateerde gelegenheidsstempels van de Nederlandse 
Antillen boven water. Twee ervan acht ik de moeite waard om hier af te beelden, omdat ze 
niet op een gelegenheidsenvelop of ander maakwerkprullarium, maar op Bedarfspost 
voorkomen. 
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Afb. 14 
 

Het speciale stempel op de zakenbrief, weergegeven in Afb. 14, herdenkt het koninklijk 
bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard in 1955; kan een stuk -ondanks de ‘100 Years 
of Service’ in de stempelvlag- ‘Nederlandser’ zijn dan deze brief?? 
 

Toch vind ik het bescheiden envelopje met het speciale stempel t.g.v. het bezoek van 
prinsessen Irene en Margriet aan de Antillen interessanter; Afb. 15.  

 
Afb. 15 
 

Het is een voorbeeld van interinsulair postverkeer tussen Bonaire en Curaçao, gefrankeerd 
volgens het toen geldende drukwerktarief (open envelop). De zegel is nog net binnen de 
bezoektijd ontwaard op 30.VII.62 en draagt het vrij schaarse KB-stempel Rincon/1. 
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10. Leesbare blokstempels. Het belangrijkste probleem bij de duiding van afdrukken van 
rubberen blokstempels, die op verschillende eilanden van de vm. Nederlandse Antillen en in 
mindere mate op Aruba in gebruik zijn (geweest) is de slechte kwaliteit van de afdrukken. 
Afdrukken zijn vaak onvolledig en doorgelopen, waardoor de frankeerzegels ontsierd worden 
en de stempeltekst moeilijk te determineren is. Dat het ook anders kan bewijzen de stempels 
in Afb. 16a en 16b.  
 

 
Afb. 16a 

 
 

 
Afb. 16b 

 
 
 
Beide stempels komen voor op aangetekende brieven van het bedrijf G. A. Winkel Sr. N.V. , 
International Trademark Consultants op Curaçao. Beide stempels dragen het beeldmerk van 
de (oude) postorganisatie ‘post’, de eilandsnaam Curaçao, de datum -resp. 15 MAART 2000 
en 23 AUG. 2000- en de vestigingsnaam + stempelnummer. Is het toeval dat deze beide 
stempels zo netjes zijn uitgevoerd, of zou het bedrijf er bewust op hebben aangedrongen zorg 
te besteden aan de uitvoering van de afstempeling? 
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11. Bericht van ontvangst van aangetekende stukken. Als we tegenwoordig willen weten 
of een aangetekende zending bij de geadresseerde is aangekomen, doen we dat elektronisch 
via het ‘track-and-trace’ volgsysteem. En tot voor kort konden we ook nog gebruik maken 
van de ‘handtekening retour’-service van de post, waarbij we tegen een bescheiden extra 
vergoeding een formuliertje met handtekening van de geadresseerde of diens gemachtigde 
kregen toegestuurd.  

 
Afb. 17a 

 
Afb. 17b 
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Tot enkele decennia geleden was daarvoor de voorziening ‘Aantekening met bericht van 
ontvangst’, in het internationale postjargon ‘Avis de Réception’ geheten, nog wereldwijd in 
gebruik. Meestal werd dat op het poststuk aangegeven met de afkorting ‘A.R.’, al dan niet 
gecombineerd met ‘Recommandé’, zoals te zien is op twee aangetekende brieven uit 1979 
(stempel zwart) en 1984 (stempel vaalrood) van Curaçao naar Illinois, V.S. ; Afb. 17a en 17b. 
 

Op een derde brief uit ongeveer dezelfde periode (1986?) is een uitgebreidere tweeregelige 
tekst aangebracht: ‘Avis de Réception / (Renvoi par avion)’; Afb. 17c.  

 
Afb. 17c 
 

Hierin wordt dus uitdrukkelijk gevraagd om het Bericht van Ontvangst per luchtpost toe te 
sturen. Of daarvoor een apart tarief gold is niet duidelijk. De enveloppen hebben alle drie een 
verschillende frankering, maar dat kan ook veroorzaakt zijn door tariefverschillen tussen de 
jaren en/of verschil in gewicht van de brieven. 
 

12. Internationale Correspondentieweek. In veel landen wordt (of werd tot voor kort) de 
tweede week van oktober door de post aangegrepen om het internationale briefcontact te 
promoten. In Nederland gebeurde dat met een (jaarlijks aangepaste) speciale vlagtekst in de 
stempelmachines op de grote sorteerkantoren; Afb. 18. 

Afb. 18 
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Deze werd gebruikt in de weken voorafgaand aan de correspondentieweek.  
Andere landen, o.a. Indonesië, gaven zelfs bont versierde gelegenheidsenveloppen uit  om de 
‘internationale post’ mee te versturen. 

 
Afb. 19a 

 
Afb. 19b 
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Bovendien duurde daar de correspondentiecampagne twee weken, elk jaar van 8 tot en met 21 
oktober; Afb. 19a-19b. 
 
Ook op de Antillen werd de internationale correspondentieweek ‘gevierd’ en wel onder de 
benaming ’Internationale week van de geschreven brief’, vermoedelijk een wat kromme 
vertaling van het Engelse ‘International Letter Writing Week’. Hebt u wel eens een niet-
geschreven brief gezien?  De campagnetekst werd door middel van een tweeregelig stempel -
in verschillende kleuren- op internationale brieven aangebracht , waarbij op de tweede regel 
de campagneperiode en het jaar zijn vermeld. Het stempel is dus ieder jaar een beetje anders. 
Afb. 20a - c laat voorbeelden zien uit 1978 (rood), 1979 (donkergrijs) en 1981 (zwart). 

 
Afb. 20a 

  
Afb. 20b 
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Afb. 20c 
 

Alle enveloppen zijn verzonden uit St. Maarten. Het stempel van 1981, eveneens in zwart en 
met identieke tekst, heb ik ook op een brief uit Curaçao. Of ook de andere eilanden dit 
stempel  hebben gebruikt, hoop ik nog te kunnen uitvinden. 
 

13. Zelfplakkers. In een eerder artikeltje in ZWP  heb ik me afgevraagd wat de betekenis zou 
kunnen zijn van lettercombinaties, die op sommige R-strookjes en R-stempels van de Antillen 
voorkomen naast de gebruikelijke plaats en/of eilandaanduiding. Ik sprak toen al het 
vermoeden uit, dat het om afkortingen zou kunnen gaan van bedrijven of (overheids-) 
instellingen, die eigen R-strookjes of  R-stempels mogen gebruiken, in het strokelaarsjargon 
‘zelfplakkers’ genoemd. Zo lijkt me de afkorting ‘CD’ in een R-stempel van de Antilliaanse 
Postdienst (Afb. 21a) te staan voor Centrale Directie. 

Afb. 21a 
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Inmiddels heb ik enkele R-vignetten aangetroffen, die mijn vermoeden lijken te bevestigen. 
Zo is op een poststuk van de Centrale Bank van Aruba (Afb. 21b) in het R-strookje de 
handgeschreven afkorting ‘CBA’ te vinden, terwijl in een R-stempel van de Caribbean 
Mercantile Bank N.V de afkorting ‘C.M.B.’ is vermeld; Afb. 21c. 

 
Afb. 21b 

 
Afb. 21c 
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‘Kat in het  bakkie’, zou je zeggen, maar waarom heeft de Bedrijfsgezondheidsdienst van 
Aruba dan de aanduiding ‘B.I.D.’ en niet ‘B.G.D.’ in het R-stempel; Afb. 21d? Wie het weet, 
mag het zeggen! 
 

 
Afb. 21d 

 
 
 
 
 
 
14. Tariefstappen en R-nummers. Veel goedmenende leden van de filatelistische 
verenigingen waar ik bij ben aangesloten stoppen mij af en toe -en soms zeer regelmatig- een 
bundeltje brieven of ander postaal materiaal ‘om niet’ in handen. Ik waardeer dat zeer, omdat 
er bijna altijd wel wat tussen zit dat ik kan gebruiken. Het enige bezwaar dat ik kan aanvoeren 
is, dat ik me tegenover de milde gevers altijd verplicht voel dan ook iets met dat materiaal te 
doen.  
Een voorbeeld is de stapel enveloppen van de Maduro & Curiel’s Bank N.V., die ik enige 
maanden terug van een Po&Po-lid kreeg. Op het eerste gezicht weinig opzienbarend, als je er 
een gezien hebt, heb je ze allemaal gezien. Allemaal dezelfde afzender, allemaal naar de 
Postbank in Amsterdam, allemaal hetzelfde machinale stempel, allemaal uit dezelfde periode 
(tweede helft van 1992) en (bijna) allemaal hetzelfde R-stempel; Afb. 22a.  
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Afb. 22a 
 

Maar toen ik het partijtje van ca. 50 enveloppen sorteerde, kwamen er toch enkele vragen bij 
me op: 
1. Wat is de betekenis van het cijfer ‘53’ boven de R van Recommandé? 
2. Hoe zijn de zeer uiteenlopende tarieven -van 275 tot 795- te verklaren? 
Ad 1. Ik veronderstel dat een aantal ‘zelfplakkende’ grote bedrijven met veel R-post i.p.v. een 
afkorting als besproken onder punt 13 een volgnummer van de PTT heeft toebedeeld 
gekregen, waaraan de post de herkomst van het stuk direct kan afleiden. Aan Maduro c.s. zou 
dan dus nummer 53 zijn toebedeeld. Leek me een plausibele hypothese. Edoch, onder de ca. 
50 R-brieven zit er welgeteld één met een afwijkend nummer, nl. ‘52’; Afb. 22b. Weg 
hypothese. 

 
Afb. 22b 

 
 Wie van de lezers kan een betere verklaring bedenken voor de cijfers ‘52’ en ‘53’ in de 
aantekenstempels van hetzelfde bedrijf? 
 
Ad. 2. De tarieven vormen een nagenoeg complete reeks van Naf. 2,75 tot Naf. 7,95 steeds 
met tussenstapjes van 40 ct. Alleen de waarde Naf. 3,15 ontbreekt! Al met al liefst 14 
tariefstappen. Het lijkt erop, dat er naast een basisbedrag voor frankering en het recht voor 
aantekenen per gewichtseenheid (van 5 of 10g?) steeds 40 cent extra moest worden betaald. 
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Dit spoort overigens niet met de tariefopbouw anno 2013; zie het overzicht van de tarieven 
2013 elders in dit nummer. Daar geldt voor Zone 3 -met o.a. Europa- een tariefopbouw met 
toenemende gewichtsstappen (tot 10g, 11-20g, 21-50g, 51-100g enz.) naast een vast bedrag 
voor het aantekenrecht.  
Wie heeft een betere verklaring voor de tariefstructuur in 1992? 
 
15. S.A.L.-post. In de rubrieksbijdrage in ZWP nr. 158 besprak ik een brief uit 1997 die via 
‘Surface Air Lifted’-vervoer van Curaçao naar Nederland was verstuurd. Dat stuk was 
voorzien van een rood tweeregelig stempel ‘S.A.L. / surface par avion’, dat precies aangeeft 
wat de S.A.L.-post behelst: tussen de landen van  herkomst en van bestemming verzending 
per vliegtuig, ervoor en erna behandeling als standaardpost. Dat ook de Arubaanse posterijen 
‘S.A.L.’-verzending in het pakket had, blijkt uit Afb. 23. 
 

 
Afb. 23 

 
De Postbankenvelop, gefrankeerd met een postzegel van Afl. 0,85 uit 1995 (jaar in stempel 
onleesbaar), is voorzien van drie zwarte stempels ‘S.A.L.’ in kastje. Wat de zin hiervan is, 
ontgaat mij overigens. Bij een brief naar de V.S. kun je je daar nog iets bij voorstellen, maar 
naar Nederland? Ooit een brief zien ‘vliegen’ van Schiphol naar Amsterdam? Edoch, brave 
postambtenaar, zeg ik u hartelijke dank voor dit onnodig opgeleukte poststuk.  Of zit er toch 
een diepere betekenis achter? Bij voorbeeld dat S.A.L.-post ook naar Nederland een paar 
centen goedkoper was. 
 
16. Telegrafische Postwissel? Enige maanden geleden verwierf ik het in Afb. 24a-b 
weergegeven formulier MP3 en de bijbehorende verzendenvelop. 
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Afb. 24a: formulier MP3 

 
Afb. 24b: verzendenvelop 
 

NA 236 



Augustus 2013                                                                         ZWP Mededelingenblad nr.163 – bladzijde  47 

Ik kocht het in eerste instantie vanwege het rode kantoornaamstempel Punda, dat zowel op het 
formulier als op de verzendenvelop naar het (uitwisselings)kantoor Amsterdam voorkomt. Ik 
heb het stuk aan een aantal ervaren filatelisten voorgelegd. Niemand had het stuk ooit eerder 
gezien. Vermoedelijk betreft het hier een kennisgeving van de overmaking van een bedrag via 
de Telegrafische Postwisseldienst. Toch blijf ik het een wat verwarrend stuk vinden. Enerzijds 
is sprake van een ‘Mandat télégraphique’ (rechtsboven), maar op de regel eronder (achter 
‘Indications’) staat vrij vertaald: ‘te versturen in envelop met de eerstvolgende postzending en 
zo mogelijk per luchtpost’. Aan dat laatste is in elk geval niet voldaan, want de opdracht is 
afgegeven op 25/4/90 en de afhandeling is pas op 14 juni 1990 uitgevoerd. Kent een van de 
ZWP-lezers dit formulier en kan hij of iemand anders ons eens inlichten over de precieze 
procedure voor het overmaken van een telegrafische postwissel?  
 
17. Exprespost.  Voor spoedverzending van grote stukken maakte de Antilliaanse Posterijen 
medio jaren negentig gebruik van de ‘Express Mail Service’(EMS); Afb. 25a - 25e. Het 
formulier in Afb. 25a is vermoedelijk afkomstig van een postpakket, gezien het hoge bedrag 
van de betaalde port  (Naf. 50). 

 
Afb. 25a 

 
Het verzendformulier met drukmerk P4591-65704 is tweetalig (Nederlands, Engels) en toont 
nog het logo van de voormalige ‘Posterijen Nederlandse Antillen’. Dagtekening CB 
Curaçao/4 20.XII. 94. Bij het tweede voorbeeld (Afb. 25b-e) is door de afzender gebruik 
gemaakte van een volledig Engelstalige EMS-envelop met afmetingen 415 x 305 mm, 
waarvan behalve de opgeplakte formulieren (Afb. 25b) alleen de koptekst en enkele delen van 
de achterzijde zijn afgebeeld ; Afb. 25c - e.  
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Afb. 25b (bovenaan) 

 
Afb. 25c (midden) 

 
Afb. 25d (rechts) 
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Afb. 25b-e 
 

Behalve formulier P4591 met dagtekening CB Curaçao/12 25.VII94 heeft dit stuk ook nog 
een sticker met streepjescode en datum 28.07.94. Ook deze is bij verzending op de Antillen 
(code AN) aangebracht. Op de achterzijde van de envelop zijn o.m. de telefonische 
informatienummers op de verschillende eilanden van de Nederlandse Antillen vermeld en de 
aanwijzingen voor het gebruik van de EMS-dienst.  
 
18. Blokstempel Curinde. Tenslotte een niet eerder door mij gezien (blok)stempel van de 
postvestiging Curaçao / Curinde met volgnummer 35; Afb. 26. Het donkergrijze stempel is 
gedagtekend -4 AUG 1999 en toont voorts het logo van de (‘oude’) Canadese postorganisatie 
‘post’+ de eilandnaam Curaçao. 
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Afb. 26 

 
‘Curinde’ is de afkorting van het bedrijf Curaçao Industrial & International Trade 
Development Cy in Brievengat. Volgens Joop Sikkelerus, onze  informant op Curaçao, was 
het postkantoor Curinde echter op het vliegveld gevestigd (6). 
  

Bronnen 
(1)  Bert van Marrewijk, 2011. Antilliaans/Arubaans strooigoed 3. ZWP nr. 158: 37-42. 
(2)  Bert van Marrewijk, 2011. 10.10.10. Nederlandse Antillen vaarwel. ZWP nr. 158: 33-36.  
(3) B. Hellebrekers en J. van den Berg (red.), 2008. Geuzendam’s Catalogus van de Postwaarde-
stukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen. 8e Editie.  
(4)  Wikipedia. 
(5)  Bert van Marrewijk, 2013. ‘Oranje’ drukt zijn stempel. Filatelie 91(4): 254-258. 
(6)  Joop Sikkelerus, juni 2013; persoonlijke mededeling. 
 

TARIEVEN NEDERLANDSE ANTILLEN 
 

In ZWP 156 (blz. 39-40 – NA 130-131) publiceerden wij een tarieflijst van toen nog de 
Nederlandse Antillen. Deze lijst, ons toegezonden door wijlen Rinus Dekker, betrof het jaar 
2009.  
Het afgelopen jaar ontvingen wij uit twee verschillende bronnen tarieflijsten van Curaçao, van 
de jaren 2012 en 2013. De heer Aalderink zond de lijst van 2012 en de heer Sikkelerus die 
van 2013, waarvoor wij beide heren willen bedanken. Ons ontbreken echter nog:  
 

 de laatste Antilliaanse tarieflijst van 2010  
 de lijst van Curaçao voor 2011  
 de lijsten van 2011 t/m 2013 van Sint Maarten en de BES-eilanden.  
 de lijsten van 2010 t/m 2013 van Aruba 

 

Wie kan ons hieraan helpen? 
Belangrijk voor de verzamelaars van de Antillen is het heuglijke nieuws dat Joop Sikkelerus 
bereid is gevonden om de plaats van Rinus Dekker in te nemen. Hij zal dus vanaf heden voor 
ZWP optreden als plaatselijke correspondent. Hoewel Joop in Curaçao woonachtig is, hopen 
wij dat hij ons ook op de hoogte zal houden van de nieuwste postale ontwikkelingen in de 
andere rijksdelen van de voormalige Nederlandse Antillen.   
Joop, namens het bestuur en alle leden bedanken we je voor je bereidwilligheid! 
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DIVERSE MELDINGEN EN AANVULLINGEN 
 
Van Teus Kamper ontving de redactie enkele belangrijke aanvullingen, waarvoor onze dank. 
 

1 Gelegenheidsstempels: de nieuwste aanwinsten 
2 Brugparen Suriname op FDC 351-360 
3 Carnet 150 Jaar Financiëngebouw 1936-1986 
4 Carnet 100 Jaar Court Charity A.O.F. 7416 1886-1986 
5 Tarievenlijst Surpost 2004 

 
1 
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EEN GRATIS RETOURTJE  
Bert van Marrewijk 
 
Het is een bekend trucje, toegepast door mensen die azen op ‘retour afzender’-stempels en 
doorgangsstempels uit kleine plaatsen of vreemde landen. Je adresseert een poststuk naar een 
niet bestaand adres en wacht geduldig af, of en wanneer het stuk met postale en 
administratieve aantekeningen en vignetten weer bij je terugkomt. In mijn Surinaamse jaren 
paste ik het systeem af en toe toe in de hoop stempels van kleine postkantoortjes, waarvoor je 
anno 1970 nog langdurige reizen met veerverbindingen moest maken, snel en gemakkelijk 
binnen te halen. Een voorbeeld laat Afb. 1 zien. 

 
Afb. 1 voorzijde 

 
Afb. 1 achterzijde 
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Een (Nederlandse!) verhuiskaart met op de achterkant mijn nieuwe adresgegevens  -ik was 
enige maanden daarvoor inderdaad verhuisd naar de Albergastraat-  naar een verzonnen 
persoon in een niet bestaande straat in Groningen, Saramacca. Ik deed de kaart op de bus bij 
postkantoor Zorg en Hoop, waar een vertrekstempel werd geplaatst volgens de regels naast de 
(ongeldige) zegelafdruk. De kaart bleef helaas onbeport en ook het beoogde aankomststempel 
van Groningen werd mij niet gegund. Maar wel een handgeschreven bemerking ‘Ret. 
Onbekend’, een ‘Retour’-stempel in kastje en een blokstempel met de reden van terugzending 
(zie het kruisje achter ‘inconnu / onbekend’).  
 
De Bredase verzender uit Afb. 2 ging nog een stapje verder. 
 
 

 
Afb. 2 

 
Hij stuurde een (gratis) reclamekaart van de Taptoe Breda ‘gefrankeerd’ met het aanhangsel 
van de herdenkingszegel ‘500 jaar Delftse bijbel’ uit 1977 (NVPH 1131) naar een 
vermoedelijk verzonnen adres (Baliwerti???) in Indonesië. De Nederlandse PTT ontdekte het 
bedrog niet en stempelde het stuk gewoon af met machinestempel Roosendaal -7.V.91. Een 
aankomst- of retourstempel van Soerabaja ontbreekt, maar het stuk kwam wel terug met 
geschreven aanduiding ‘nama tak di kenal’ (=naam onbekend), een tweetalig (Frans/ 
Indonesisch) ‘Onbekend’-vignet en een eveneens tweetalig, maar nu Engels/Indonesisch, 
stempel ‘Terug afzender’. 
Een gratis retourtje Nederland-Indonesië v.v. op kosten van de PTT! 
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VOORZETJE 19 
Han Dijkstra 
 

Reactie op Voorzetje 15 
 

Willem Erfmann zond een reactie op Voorzetje 15, waarin Rinus Dekker indertijd enkele 
vragen stelde over met vertraging aangekomen poststukken van Curaçao (ZWP 155, blz. 49-
51 – VARIA 9-11). 
Hij verwijst in dit verband naar het eerste deel van zijn studie ‘Posthistorie van het Rijksdeel 
Suriname 1650-1975’, zie hoofdstukken 10.8.1, 10.8.2 en 10.8.3, blz. 223 – 225. In 10.8.1 
vinden we een overzicht van meldingen in Gouvernementsadvertentiebladen van 
terugontvangen en onbestelbare brieven, of onbestelbaar door een verbroken postverbinding. 
Deze terugontvangen post heeft soms wel en soms niet een afzenderadres, zie hiervoor 10.8.3. 
Bij aanwezigheid van afzenderadressen werden de poststukken naar de afzenders retour 
gezonden; hiervan zijn gewoonlijk geen sporen te vinden. Echter, op de Brievenbeurs van 2 
april 2010 werd Willem een brief aangeboden met een in blauw geschreven aanduiding “In 
depot voor nadere verzending”, zie hiervoor de afbeeldingen op blz. 223-224 van het boek. 
Ook in Curaçao kwam vanzelfsprekend post retour. Misschien werd aldaar overeenkomstig 
gehandeld. Deze post kan zijn bewaard in een kast of ruimte van de afdeling censuur, waar de 
retour ontvangen post in bundels werd bewaard. ‘Voor nadere verzending’ is wanneer de 
oorlog voorbij is. In Suriname was dit november 1945, zie schema blz. 224. 
 

Reacties op Voorzetje 18 
 

Willem stuurde eveneens een reactie op de ‘Blooker-kaarten’ (ZWP 162, blz. 72-74 – VARIA 
22-24), waarbij een kopie van een identieke Surinaamse kaart. Deze kaart is op dezelfde dag 
gestempeld en is eveneens geadresseerd aan een Duitse firma.  
Op de zwart-witte glanskaarten staat meestal rechtsonder de drukdatum vermeld, in dit geval, 
gelijk aan de kaarten uit Nederlands Nieuw-Guinea: 861 = augustus 1961. Voor wat betreft de 
Surinaamse frankering werd gebruik gemaakt van de waarde van 6 cent NVPH 300 uit de 
serie ‘Inheemse voorstellingen’ (Afb. 1) en idem NVPH 359 uit de serie ‘Inheemse vruchten’ 
(Afb. 2). Vermoedelijk werd eerst de voorraad van NVPH 300 weggeplakt, waarvan het einde 
der geldigheid 31 december 1962 was. 
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In deel 2 van de studie over de postgeschiedenis van Suriname, dat naar verwachting eind dit 
jaar – begin volgend jaar zal verschijnen, wordt in hoofdstuk 25.3 over bedrijfsrolzegels, die 
eveneens voorkomen op NVPH 300. Dergelijke zegels, die te herkennen zijn aan een 
gesneden tanding, treft men aan op de Surinaamse ‘Dear Doctor’-kaart van de firma Abbott 
(Afb. 3).  
 

 
 
Afb. 3 
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Wat betreft de nummeraanduidingen in de Duitse adressen had ik de plank volledig 
misgeslagen! 
Het zijn geen administratieve volgnummers of klantnummers, maar voorbeelden van de eerste 
Duitse postcodes, die in 1941 werden ingevoerd voor de pakketdienst en vanaf 1944 ook voor 
de brievenpost. Zo was nummer 13a voor Mittelfranken en 13b voor de Oberpfalz. Dit 
tweecijferige systeem werd in maart 1962 vervangen door een viercijferig systeem. 
Voor het complete, boeiende verhaal over de Duitse ‘Postleitzahlen’ (postcodering) inclusief 
landkaarten, raadplege men de Duitse versie van Wikipedia: Postleitzahl.  
 
Veel dank aan de leden Erfmann, Teunis, Heim en Ollmann, die zo alert op de voorzetjes 
reageerden. 
De laatstgenoemde twee Duitse leden reageerden zelfs bliksemsnel: vrijwel meteen nadat 
ZWP 162 elektronisch was verzonden! Hopelijk zullen zij beiden bij het 45-jarig jubileum 
van ZWP op Postex aanwezig zijn. 
 
VOORZETJE 19 
 
Dikwijls kom ik omslagen tegen, die vanuit Aruba naar verzamelaars in alle werelddelen zijn 
gezonden. De afzender is Mevrouw J.P. (Jeanet) Darma, Kerkstraat 3, Oranjestad, Aruba, 
Nederlandse Antillen. Ook post naar haar adres verzonden is niet al te moeilijk te vinden. 
Ter illustratie enkele voorbeelden: 
 
I  Post door mevrouw Darma vanuit Aruba naar het buitenland verzonden  
 

 
Afb. 4 
 
Afb. 4. Aruba – Oranjestad 13 V 52 aangetekend naar Saarbrücken, az. aankomststempel 
Saarbrücken 16. 5. 52 – 7 
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II Post uit het buitenland naar mevrouw Darma gezonden 

 
Afb. 5 
 

Afb.5. Eerstedagomslag zegel 6 cent met afbeelding quetzal, de nationale vogel.  Correos 
Guatemala, C.A. 3 SEP 1957 
 
III Post van en naar Nederlands Nieuw-Guinea 

 
Afb. 6 
 
Afb. 6. Aruba-Oranjestad-7 – 4.II.57 naar Mej. V.W. Kuyp, Hollandia. 
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Afb. 7 
 
Afb. 7. FDC E7 Hollandia 8 – 15IX.61.-7 naar Aruba. Afzender Mej. V.W. Kuyp 

 
Afb. 8 
 

Afb. 8. Als drukwerk per luchtpost verzonden omslag (niet eerstedag) van Nederlands Nieuw-
Guinea naar de VS, Hollandia-Binnen-1 27.11.57.10. Achterzijde: aankomststempel  Media 
PA. Dec 6 1957. In de omslag bevindt zich een briefje met de tekst ‘With the compliments / 
of / Mrs. J.P. Darma / Oranjestad / Aruba’. Mw. Darma spreekt elders over agenten die zij 
heeft, dus het moge duidelijk zijn dat zij over een uitgebreid netwerk beschikte. Wellicht 
verzond mej. Kuyp dergelijke poststukken voor haar. 
Vraag: wie heeft informatie over deze actieve dame? Via Google heb ik niets kunnen vinden, 
maar wellicht doe ik iets fout. Nog mooier zou zijn: wie heeft een foto van haar? 
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Dit jaar wordt alweer de 15e editie van Postex gehouden, in de Americahal te Apeldoorn (rolstoelvriendelijk!) op 
18, 19 en 20 oktober, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en zondag van 10:00 tot 16:00 uur. Entree: 5 
euro, inclusief catalogus. Korting met de Bondspas, jeugd t/m 17 jaar heeft gratis toegang. 
 
Handelaren 
Er zijn zo’n 50 handelarenstands aanwezig waarvan ruim 30 NVPH-stands in de grote zaal. Er zijn ook 
verschillende buitenlandse handelaren. Op de bovenring van de grote zaal vindt U ruim tien niet bij de NVPH 
aangesloten handelaren. 
 
Gespecialiseerde verenigingen 
Zeven gespecialiseerde verenigingen vieren een jubileum. De verenigingen zijn –net als veel andere 
verenigingen-  aanwezig met een tentoonstelling en een promotiestand.  
 
Tentoonstelling 
Er zijn bijna achthonderd tentoonstellingskaders te bewonderen. De jubilerende verenigingen vullen veel kaders 
met op de vereniging gerichte tentoonstellingen. In de wedstrijdklasse doen inzenders mee in alle klassen. 
 
Meer uitgebreide informatie kunt u vinden in het Postex-nummer van Filatelie in oktober en op www.postex.nl. 
In de Nieuwsrubriek van de website vindt u steeds het laatste nieuws.  
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