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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 164 
 
Aan het einde van 2013 kunnen we terugkijken op een prachtig jubileumjaar, dat in grootse 
stijl tijdens Postex werd gevierd. Het is niet verwonderlijk dat wij in dit nummer veel 
aandacht aan het 45-jarig jubileum van onze studiegroep besteden. Het bestuur dankt allen die 
aan de viering van dit jubileum van ZWP een bijdrage hebben geleverd, in welke vorm dan 
ook. Daarnaast wil het bestuur zustervereniging Dai Nippon bedanken voor de prettige 
samenwerking in wat ook haar jubileumjaar was: 65 jaar. 
 
In dit nummer worden de drie boeken besproken die alle tijdens Postex verschenen en 
eigenlijk onmisbaar zijn voor elk lid van ZWP. Naast de boeken van ZWP en Dai Nippon 
verscheen bij Po&Po het langverwachte tweede deel van de Posthistorie van het Rijksdeel 
Suriname 1650-1975. Ook in het decembernummer van Filatelie vindt u foto’s van de drie 
presentaties (pag. 725), en zeer lovende recensies van de boeken van ZWP en Dai Nippon in 
de rubriek ‘Boekenplank’ van John Dehé (pag. 751). 
 
Bij het terugbladeren in oude nummers van ‘Filatelie’ van het afgelopen jaar trekken 
interessante, fraai geïllustreerde artikelen, alle geschreven door auteurs die (ook) lid zijn van 
ZWP, de aandacht: Jan Arts over de over land verzonden post in Indië tot 1942, Dio 
Glaudemans over het honderdjarig bestaan van het Vredespaleis, Han Siem over poststukken 
naar Indië gezonden (‘Indië in een woelige wereld’) en Rob van Nieuwkerk over Indische 
haltestempels gebruikt in 1942-1949. Mochten we iemand zijn vergeten, hiervoor bij voorbaat 
onze excuses. 
 
Aan dit nummer hebben meegewerkt de leden Van Aalzum, Dijkstra, Van Marrewijk, 
Matzinger en Van Sikkelerus. Kopij voor ZWP 165 graag inzenden voor 1 april 2014.  
 
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 2014 
 
 
Deze worden gehouden in: 
 

CJV Ons Huis (Taborkerk) 
Prinsesselaan 8 
6713 PX Ede 
 

 
Bij de Taborkerk is meer dan voldoende ruimte om te parkeren (gratis). 
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        B: CJV Ons Huis (Taborkerk) 

(A: station Ede-Wageningen) 
Data bijeenkomsten 2014 
 
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 
 
15 februari  gewone bijeenkomst 
  5 april  algemene ledenvergadering (jaarvergadering)  
21 juni   gewone bijeenkomst 
20 september  gewone bijeenkomst 
22 november  jaarlijkse clubtentoonstelling 
 
Contributie 2014 
 
Betaling contributie 2014 graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 februari 2014! 
Please do not delay paying your membership fee for 2014! 
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Belangrijke evenementen en PR 
 
Filateliebeurs 
Zaterdag 1 en zondag 2 februari 2014 
Dudok Arena, Arena 303 
Hilversum 
www.filateliebeurs.nl 
N.B. M.i.v. 2014 zal de Filateliebeurs dus 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. 
 
Brievenbeurs/GoldaCarta/Filamania 
18 en 19 april 2014 
De Mammoet, Calslaan 101  
2804 RT Gouda 
www.brievenbeurs.com 
 
Filanumis 2014 
10 mei 2014 
Expo Houten, Meidoornkade 24 
3992 AE Houten 
 
Hollandfila 2014 
29 en 30 augustus 2014 
De Veluwehal 
Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
Postex 2014 
17,18 en 19 oktober 2014 
Americahal, Laan van Erica 55, Apeldoorn 
www.postex.nl 
 
Eindejaarsbeurs 2014 
29 en 30 december 2014 
De Veluwehal 
Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
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LEDENMUTATIES 
 
Overleden 
 
Dick Klasen overleed op 5 december 2013. Wij herinneren hem ons als een zeer bescheiden 
en aimabel persoon, die een groot liefhebber was van de karbouwenuitgiften van Nederlands-
Indië en van de postgeschiedenis van het Habsburgse Rijk. 
 
Opzeggingen 
 
J.W. Ayres 
A.F. Binkhorst 
S.A. Bruijning 
L. Schuring 
 
De leden Ayres, Binkhorst, Bruijning en Schuring hebben vanwege een afnemende 
gezondheid of hoge leeftijd moeten besluiten hun lidmaatschap van ZWP op te zeggen. Wij 
respecteren hun besluit, hoe jammer wij het ook vinden, en wensen hen het allerbeste. 
 
Nieuw lid 
 
P.W. Brouwer, Oostende (B) 
 
BESTUUR 
 
 
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 de 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. 
 
 
OPROEP  WEBMASTER 
 
Geachte filatelist, 
Vriendelijk verzoek om scans van de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, 
Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, met daarop afdrukken van late VK 
vierkant, GR grootrond en vroege KB kortebalk uit de periode 1900-1925. 
Bij voorkeur zo compleet mogelijke scans van zegels en poststukken met 
GR grootrond van deze 6 eilanden. Zij zijn bedoeld om eventueel te 
worden opgenomen in een publicatie die nu op stapel staat. 
Scans graag opnemen zonder zwarte ondergrond. Dus liever niet zo: 
  
Maar als het niet anders kan dan, so be it! Ook scans van GR afstempelingen op zegel en brief 
van Nederlands-Indië zijn welkom, mocht u die hebben en nog nooit hebben opgestuurd.  

mhseverijn@ziggo.nl 
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NIEUWE  BOEKEN:  EEN  DRIELUIK 
Bert van Marrewijk 
 
Voor minnaars van de posthistorie van onze voormalige Overzeese Rijksdelen was Postex 
2013 een gedenkwaardig gebeuren. Liefst drie omvangrijke posthistorische studies werden 
tijdens deze belangrijkste jaarlijkse filatelistische manifestatie officieel ten doop gehouden. 
Allereerst deel 2 van de ‘Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650-1975’ van Willem 
Erfmann en Egbert Stuut, dat door Po&Po werd uitgebracht. Zustervereniging Dai Nippon 
zette haar 65-jarig bestaan luister bij met de uitgifte van een door Rob van Nieuwkerk en Leo 
Vosse samengesteld overzicht van de in Nederlands-Indië gebruikte stempels in de periode 
1942-1949 onder de titel ‘The Cancellations used during the Japanese Occupation of the 
Dutch East Indies and Repoeblik Indonesia, 1942-1949’. En ook onze eigen studiegroep ZWP 
accentueerde haar 45-jarig bestaan met de uitgifte van een jubileumboek met de titel 
‘Postcensuur en kamppost in Nederlands-Indië’ 1940-1942’ van de hand van Piet van Putten 
en Nico de Weijer. 
Hoezeer de boeken ook verschillen in inhoud, opzet en behandeling van de gekozen 
onderwerpen, het zijn stuk voor stuk belangrijke mijlpalen op het terrein van de ’koloniale 
posthistorie’ 
 
1. Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650-1975. Deel 2 
 
Wie gedacht mocht hebben, dat met de publicatie van deel 1 van de Posthistorie van het 
Rijksdeel Suriname in 2011 alle wezenlijke onderwerpen wel aan de orde waren gekomen en 
dat deel 2 slechts wat minder ter zake doende aanvullingen zou bevatten, zal alleen al na 
bekijken van de inhoudsopgave van dit boek zijn aanname danig moeten bijstellen. Ook het 
tweede deel van deze megastudie, dat in omvang het eerste deel nog met bijna 200 pagina’s 
overtreft, bevat informatie over een groot aantal zeer relevante aspecten van de Surinaamse 
filatelie in het algemeen en vooral van de postgeschiedenis. Zeer uitgebreid komt de 
Surinaamse veldpost aan de orde, waarbij ook weinig bekende onderwerpen als bij voorbeeld 
de Nederlandse aanwezigheid in Suriname tijdens de oorlogsjaren 1940-´45 en de inzet van 
Surinaamse militaire eenheden in het kader van de ´bevrijding´ van Nederlands-Indië aan bod 
komen. Dankzij een verblijf van Willem Erfmann in Suriname, als TRIS-militair in de vroege 
jaren ’70, kon een zeer minutieus beeld van het functioneren van de veldpost in deze periode 
worden samengesteld.  
Ook aan de talrijke vormen van scheepspostvervoer, zowel in het binnenland en in de regio 
als naar het moederland en de rest van de wereld, wordt uitgebreid aandacht besteed. Maar 
naast deze ‘grote onderwerpen’, worden minder voor de hand liggende en vaak over het hoofd 
geziene aspecten van het postale gebeuren als onder meer douanevignetten, dienstpost, het 
gebruik van automaatzegels en allerlei postale en administratieve formulieren, labels en 
vignetten behandeld. Speciale vermelding verdient in dit verband het uitvoerige overzicht van 
de aantekenstrookjes van Suriname, dat in nauwe samenwerking met de expert op dit terrein, 
Dio Glaudemans, tot stand kwam. 
Bijna 100 bladzijden worden gewijd aan de bespreking van vervalsingen van zegels, 
tandingen, opdrukken en stempels. Voor dit gedeelte werd een beroep gedaan op de onmis-
bare hulp van Henk W. van der Vlist, die door zijn talrijke onderzoekingen en publicaties in 
o.a. het Maandblad voor Filatelie geldt als de belangrijkste deskundige op dit terrein.  
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Menig eigenaar van een ‘substantiële’ Surinamecollectie zal met het klamme zweet op het 
voorhoofd zijn vermeende schatten moeten toetsen aan de enorme hoeveelheid ‘verdachte en 
ontmaskerde elementen’, die in dit onderdeel ten tonele wordt gevoerd. Ben ik even blij dat ik 
me tot het voor vervalsers totaal oninteressante periode van de Republiek Suriname beperk. 
Al zullen criticasters niet ten onrechte opmerken, dat er in deze tijd alleen nog maar 
filatelistisch bedenkelijk materiaal wordt geproduceerd! Om nog maar niet te spreken over de 
vele ‘ongetande’ varianten, die met regelmaat in dat moderne goed ‘ontdekt’ worden ….. Ja, 
Jacques, denk hier maar eens over na.  
Een zeer nuttige aanvulling op de inhoud van de beide boekdelen vormen de als Bijlagen 
opgenomen overzichten van posttarieven, het overzicht van de diverse typen postwaarde-
stukken, het overzicht van de gebruikte stempels per postvestiging en van de postale 
formulieren. 
Zelfs de sectie Filatelistische Varia met onderwerpen als ‘portzegels voor schoolsparen’, 
‘nieuwjaarspostbestelling’, ‘gedesinfecteerde post’ en ‘afwijkende aanhechtingswijzen van 
ongegomde postzegels’, om er een paar willekeurige uit te pikken, bevat nog veel interessante 
wetenswaardigheden. 
Hoewel geen enkele publicatie ‘het laatste woord’ bevat, valt het te betwijfelen of er na de 
klaring van deze gigaklus nog veel ‘grote ontdekkingen’ met betrekking tot de Surinaamse 
postgeschiedenis in het verschiet liggen. Ik weet niets beters dan de woorden te herhalen, die 
ik neerschreef na bespreking van deel 1 van deze studie: De Nederlandse filatelie en haar 
beoefenaren kunnen niet anders dan een heel diepe buiging maken voor zoveel inzet met zo 
een prachtig resultaat. Willem en Egbert, nogmaals, petje af! 
 

 
Willem Erfmann (links) en Egbert Stuut (rechts) signeren op verzoek hun nieuwe boek 
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2. The Cancellations used during the Japanese Occupation of the Dutch East Indies and     
    Repoeblik Indonesia, 1942-1949. 
 
Iedereen die zich al eens gewaagd heeft aan een inventarisatie van stempels zal het beamen: 
Bezint eer ge begint! Stempelstudies hebben veel weg van archeologisch onderzoek. Het 
begint allemaal heel simpel, maar naarmate je -letterlijk of figuurlijk- verder graaft wordt het 
steeds complexer. Je definieert de verschillende stempelmodellen aan de hand van enkele 
duidelijk herkenbare parameters, je verzamelt zoveel mogelijk materiaal en je stopt elke 
stempelafdruk in het juiste hokje. Simpel toch? Maar dan begint de ellende. Je komt er heel 
snel achter, dat er binnen elk van je gedefinieerde modellen of typen allerlei varianten 
voorkomen; bij voorbeeld bij langebalkstempels een aantal duidelijk onderscheidbare 
subtypen, die onderling verschillen in diameter, type buitenring, de invulling van de 
segmenten, de weergave van de datum en het al of niet aanwezig zijn van volgnummers. 
Daarnaast zijn er nog allerlei subtiele variaties als afstand tussen de cirkels, breedte van de 
datumbalk, type belettering, aantal balken of punten in de segmenten etc.  
Wie denkt dat het allemaal nog wel meevalt, moet zich maar eens verdiepen in de neerslag 
van de Sisyfusarbeid van Maarten Severijn en zijn medewerkers, het samenstellen van de 
‘Stempelatlas van Nederlands-Indië’. En natuurlijk ook bij de pioniers op het gebied van het 
Indische stempelonderzoek als Paul Bulterman en Peter Storm van Leeuwen. Alleen hebben 
de laatstgenoemde zich wijselijk meer gehouden aan een indeling op basis van hoofdtypen en 
allerlei ‘varianten’ op één hoofd geveegd.  
Zo niet, Rob en Leo. Zij stelden zich het ambitieuze doel om alle postale en administratieve 
stempels gebruikt in de tijd van de Japanse Bezetting van Nederlands-Indië (maart 1942 -   
augustus 1945) en van de Repoeblik Indonesia (17 aug. 1945 - 27 dec. 1949) gedetailleerd in 
kaart te brengen. Zij beperkten zich hierbij niet tot dagtekeningstempels maar ook 
machinestempels, herdenkings- en gelegenheidsstempels, propagandastempels, stempels van 
interne diensten en stempels van de postspaarbank zouden hierin een plaats moeten krijgen. 
Daarbij kregen alle duidelijk onderscheidbare subtypen  een eigen kengetal. Bijvoorbeeld een 
langebalkstempel met tien continue (= tot de onder- en bovenrand doorlopende) spijlen of 
balken in de segmenten krijgt nummer 030 (Afb. 1) en eenzelfde model maar met discontinue 
(= niet tot de randen doorlopende ) spijlen staat geboekt als 010 (Afb. 2).  
 

 
Afb. 1 
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 Afb. 2 
 
Een extra probleem bij hun inventarisatie is het gegeven dat er uit deze woelige jaren zo 
weinig gegevens zijn overgebleven waar, wanneer, door wie en in opdracht van wie al die 
verschillende stempels gefabriceerd zijn. Bovendien betreft het een periode waarin 
verschillende bestuurssystemen en dus postdiensten na, naast en door elkaar opereerden. En in 
de Japanse Bezettingstijd werd ook nog eens gebruik gemaakt van verschillende 
karaktertekens (katakana en kanji naast Romeins schrift) en tijdrekeningen (showa en 
dynastieke tijdrekening naast de christelijke kalender).  
Voor het doen welslagen van hun ambitie waren de auteurs goeddeels aangewezen op het 
navlooien van gegevens in grote collecties en verzamelingen van particulieren en postmusea 
en de gegevens uit veilingcatalogi. Dat moet maanden zo niet jaren van speuren, scannen en 
vergelijken van gegevens hebben gekost. Het is waarschijnlijke dan ook meer dan symbolisch 
dat hun boekwerk eindigt op bladzijde 500 met een foto van de Overdracht van Soevereiniteit 
op 27 december 1949, waarop het gelaat van de Majesteit een uitdrukking vertoont van 
bezorgde opgeluchtheid: blij dat er een einde aan al die toestanden is gekomen, maar beducht 
voor het vervolg. Ook Rob en Leo zullen na het afronden van hun boekwerk een zucht van 
verlichting geslaakt hebben en gezegd: hè, hè, het zit erop, maar zich tegelijkertijd hebben 
afgevraagd, hoe zal ons werkstuk ontvangen worden?!  
De auteurs hebben zich ingespannen om het boek ook voor de minder ingevoerde gebruiker 
toch hanteerbaar te houden. Daartoe hebben ze een opzet gekozen, waarin de lezer aan de 
hand wordt meegevoerd. Eerst een algemene inleiding over de varianten van het vooroorlogse 
langebalkstempel, de verschillende kalendersystemen (christelijk, dynastiek en showa) en an- 
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dere voorkomende stempels (kantoornaam- en haltestempels, bestelhuisstempels, rolstem-
pels, machinestempels), gevolgd door een behandeling van de stempels per gebied. Daarbij 
wordt de administratieve indeling als in gebruik tijdens de Japanse bezetting aangehouden. 
Waar van toepassing -voornamelijk Java, Madoera en Sumatra- volgt de bespreking van de 
Republikeinse stempels steeds onmiddellijk na die van de Japanse Bezetting. Terecht, want de 
vervanging van JB-stempels door Republikeinse modellen vond maar heel geleidelijk plaats, 
zodat het aanbrengen van een cesuur heel kunstmatig zoal mogelijk zou zijn. 
Het tweede gedeelte van het boek, vanaf p. 253 bevat heldere overzichten van de 
verschillende typen stempels per bestuursgebied met een simpele aanduiding van de 
frequentie van voorkomen. Vaker voorkomende stempels worden aangegeven met ‘x’, 
schaarse tot zeer zeldzame exemplaren met R, RR of RRR. Na de stempellijsten zijn 
afzonderlijke postkantoorlijsten opgenomen voor Java, Noord -, Midden - en Zuid Sumatra en 
de Riouweilanden, Noord - en Zuid Celebes, Zuidoost - en West Borneo, de Kleine Soenda-
eilanden, de Molukken en Nieuw Guinea. Hierin zijn de frequentiegegevens van alle per 
kantoor gebruikte stempeltypen samengebracht. Aan het einde van het boek treft de lezer nog 
een ‘Quick Reference Guide’ aan. Erg handig als je even vergeten ben, hoe een bepaald 
stempeltype er ook al weer uitziet. Alle stempelmodellen die een eigen nummer hebben 
gekregen staan hier in numeriek volgorde vermeld. Wat zoekt u, stempelmodel 200? Dat is 
een kortebalk Japanse Bezettingstempel van Noord Sumatra met in het bovensegment ‘Dai 
Nippon’ in katakana en in het ondersegment 3 sterren; Afb. 3. Het werkt echt. Ik heb bij de 
inventarisatie van mijn Sumatrastempels bijna alleen gebruik gemaakt van de Kantorenlijst 
met af en toe even spieken in de Quick Reference Guide! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de uitvoering van het boek niets dan lof. De vele kleurechte 
afbeeldingen, de overzichtelijke tabellen, waarin kleurenblokken  
het zoekwerk sterk vergemakkelijken en de historische overzichten, 
die zich tot het strikt noodzakelijke beperken, helpen de gebruiker 
om zijn weg te vinden door de posthistorische doolhof, die de 
turbulente ontwikkelingen in de periode 1942-1949 hebben doen 
ontstaan. Want het is geen gemakkelijke kost wat de auteurs ons 
voorschotelen, eerder een ‘leerboek’ dan een ‘leesboek’. Maar wie 
zich er met overgave instort wordt rijkelijk beloond. Voor mij heeft 
dit boek, waarin ik veel van mijn eigen ‘darlings’-zo heet dat tegen- Afb. 3 

woordig toch?- tegenkwam, zijn nut al lang bewezen. Wel vrees ik dat hiermee het laatste 
woord nog lang niet gezegd is. Want juist door deze publicatie zullen talloze aanvullingen te 
voorschijn komen. Er zit nog zoveel materiaal verborgen bij onbezochte -soms ook bij kleine- 
verzamelaars, zowel in Indonesië en Nederland als elders, dat ik er mijn beste stuk op durf 
verwedden dat Rob en Leo op korte termijn aan een deel twee of een volledige herziening van 
hun geesteskind zullen moeten beginnen. 
 
 
3. Postcensuur en kamppost in Nederlands-Indië 1940-1942 
 
Na de capitulatie van het Nederlandse leger aan de Duitse overvallers op 15 mei 1940 brak 
voor Nederlands-Indië een geheel nieuwe bestaansfase aan. Van de ene dag op de andere dag 
was de verbinding, in letterlijke en figuurlijke zin, met het moederland verbroken en moest  
Indië op eigen kracht verder. Dit leidde tot vergaande consequenties. 
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Duitsers en van Duitse sympathieën verdachte personen werden geïnterneerd en diverse 
vormen van censuur werden ingesteld om het land economisch en militair te beschermen. 
Deze maatregelen hadden ingrijpende gevolgen voor het postverkeer; de sporen daarvan zijn 
op poststukken van die periode duidelijk zichtbaar in de vorm van velerlei censuurstempels, 
sluitstroken en andere administratieve etiketten. Hoewel een groot aantal daarvan al vermeld 
zijn in Paul Bulterman’s klassieker ‘Poststempels Nederlands-Indië 1864-1950’, was er tot 
voor kort nog geen overzichtsstudie verschenen waarin achtergronden van de invoering van 
deze censuur-maatregelen zijn weergegeven en waarin de diverse censuurmerken geordend en 
gedocumenteerd met echt filatelistisch materiaal kunnen worden getoond. En dat terwijl er 
zich in ons midden in de persoon van Piet van Putten een specialist bevindt met een 
imposante verzameling van poststukken uit deze periode.  
Misschien was het wat overmoedig, maar beslist ook verheugend, dat zo’n vijf jaar geleden 
Piet en Nico de Weijer het besluit namen om op basis van de collectie van de eerste auteur 
een ‘grote publicatie’ te gaan samenstellen. 

 
Beeld van het jarenlange voorwerk dat door Nico en Piet werd verricht 
 
Voor ZWP was dit aanleiding om dit initiatief over te nemen en te bestempelen als 
jubileumuitgave voor de viering van het 45-jarig bestaan in 2013. Met tomeloze inzet gingen 
de auteurs aan het werk om de benodigde achtergrondgegevens en documentatie te verkrijgen. 
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Daarbij werden talrijke archieven en andere informatiebronnen doorzocht en werd ook 
aanvullende informatie en beeldmateriaal verkregen uit collecties van andere verzamelaars. 
Met name uit de collecties van de heren Masuyama en Bulterman werd veel aanvullende 
kennis geput.  
 

Aangetekende veldpostbrief, plaatsnaam op aantekenstrookje zwart gemaakt. 
collectie S. Masuyama 
 
Al in een vrij vroeg stadium van de wording van het boek werden twee kritische meelezers 
‘ingehuurd’ om te helpen ordening te brengen en dor hout te kappen in de aanvankelijk nogal 
ongestructureerde berg aan gegevens en materiaal. Deze opmerking is niet bedoeld als kritiek, 
integendeel, het is verstandig en prijzenswaardig om bij een werkstuk van deze omvang 
vroegtijdig commentaar en inbreng van collegae in te winnen, teneinde de inhoudelijke 
kwaliteit en de vormgeving van de publicatie op het hoogst mogelijke niveau te brengen in 
plaats van eenzaam voort te modderen met het gevaar in het moeras van gegevens weg te 
zinken. We zijn niet voor niets een Studiegroep! 
Het resultaat mag er zijn. In ruim 400 pagina’s in A4-formaat wordt een gestructureerd en rijk 
gedocumenteerd beeld gegeven van het ontstaan en de werkwijzen van de verschillende 
censuurdiensten. In de eerste vijf hoofdstukken worden de algemene censuurorganisaties 
(algemene, militaire, economische en deviezencensuur) aan de orde gesteld.   
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De laatste vier hoofdstukken zijn gewijd aan de speciale censuurmaatregelen met betrekking 
tot de bewoners van de internerings- en beschermingskampen en de rol van het Rode Kruis bij 
het berichten-verkeer tussen Ned.-Indië en Nederland.  
 
 
 

 

Interneringskamp Ngawi,  
collectie: P.R. Bulterman 

       Beschermingskamp Raja, 
      collectie: N.J. de Weijer 

 
Veel achtergrondinformatie en officiële documenten zijn bijeengebracht in een aantal 
Bijlagen achter in het boek. Dat de auteurs de verleiding niet konden weerstaan om daarin ook 
een aantal ‘Bijzondere Poststukken’ en geretourneerde stukken met ‘Verbroken Verbinding’-
stempels op te nemen, die in het hoofdwerk geen plaats konden vinden, zij hun van harte 
vergeven. Al met al is het boek uitgegroeid tot een standaardwerk op het gebied van de 
Indische postcensuur en de kamppost in deze kortstondige, maar posthistorisch belangrijke 
periode. 
Het rijk geïllustreerde boek met prachtige ‘full color’-afbeeldingen is een lust voor het oog. 
Bij velen, ook niet filatelistisch ingewijden, die een rechtstreekse of indirecte band hebben 
met ‘Indië’ rond de Tweede Wereldoorlog, zal dit boek herinneringen oproepen aan een 
bewogen stukje voltooid verleden tijd.  
Piet en Nico, voor de vele tijd en de enorme inzet die jullie aan de totstandkoming van dit 
boek hebben besteed, zijn de leden van ZWP jullie veel dank verschuldigd. Om het eens te 
zeggen in de woorden van Mr. W.H. van Helsdingen, ‘oud-voorzitter van den Volksraad’ en 
samensteller van een boekwerk over de verrichtingen van Nederland(ers) in Nederlands-Indië 
(1): “Daar werd wat groots verricht”. 
Bron: 

(1) W.H. van Helsdingen (samensteller), 1941. Daar werd wat groots verricht…. Nederlandsch-
Indië in de XXste eeuw. Elsevier, Amsterdam. 528 pp.  
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POSTEX  2013:  EEN  OOGGETUIGENVERSLAG 
Bert van Marrewijk 
 
Het kan ook anders…. 
Met sombere verwachtingen begaven ‘wij’ (Han Dijkstra en bovengetekende) ons op de 
vroege morgen van 16 oktober op weg richting Americahal in Apeldoorn. Maar al te goed 
herinnerden we ons de gang van zaken tijdens het vorige lustrum: opstoppingen onderweg en 
totale chaos bij de opbouw van de tentoonstellingskaders. Ik citeer uit ZWP nr. 153, p.5.: “Als 
een leger ongeoefende Cambodjaanse stadsbewoners tijdens het Pol Pot-bewind, stortten we 
ons op de bouw van stellingen, het monteren van kaders, het legen van pakkisten en het 
plaatsen van voorzetramen….”. En zo jammert het nog enkele alinea’s door.  
Echter de rit naar Apeldoorn in de volgetaste wagen van Dai Nippon-collega Rob Regensburg 
verliep zonder noemenswaardig oponthoud. En bij onze aankomst om klokke 10 uur bleken al 
verschillende van onze kompanen uit de ZWP- en Dai Nippon-selectie volop in de weer. De 
stellingen waren ditmaal reeds opgezet en in eendrachtige samenwerking werd de opbouwklus 
in twee uurtjes geklaard. Helaas voorzag het organisatiedraaiboek niet in een mogelijkheid 
vooruit te werken door alvast met inhangen te beginnen. De opbouw vond plaats onder een 
ander ‘regime’ dan het inhangen en de overdracht van soevereiniteit aan de nieuwe 
machthebbers was gepland op 14.00 uur. Pas dan en geen minuut eerder mocht met inhangen 
worden begonnen! Gelukkig werd deze ‘bittere pil’ goeddeels verguld door het beschikbaar 
stellen van een ‘eenvoudige doch voedzame’ maaltijd door de organisatie.  
Toen de bel voor de tweede ronde eindelijk luidde, werden de 120 kaders die aan de 
jubilerende verenigingen Dai Nippon en ZWP waren toebedeeld in een ras tempo gevuld. Een 
‘strategische vondst’ was het vooraf aanbrengen van de draagnoppen op de prikborden, 
waardoor het opzetten van de bladen aanzienlijk versneld werd. Dat op de terugweg Robs 
bolide toch nog in een file belandde, kon onze positieve stemming niet meer bederven. 
 

 
Ben Mol (links) en Leen Louwerse (rechts) van de Postex-organisatie voor het reclamebord van Dai Nippon en ZWP 
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De organisatie had ons ditmaal een riant plekje voor onze stand toegewezen, Dicht bij de 
ingang, tegenover onze expositiekaders en naast Dai Nippon. Tussen de twee propaganda-
stand was extra ruimte voor een demonstratie- en verkoopstand van de jubileumboeken. Al 
wie de gangen tussen de kaders in wilde lopen moest eerst de kleurige billboards passeren, 
waarop onze beide verenigingen zich presenteerden en de jubileumboeken onder de aandacht 
werden gebracht. En ook bij de toegangsdeur naar de tentoonstellingszaal attendeerden enkele 
posters op een schildersezel de bezoeker uitdrukkelijk op onze aanwezigheid. Deze 
publicitaire magneten lokten vele bezoekers in onze richting en een behoorlijk aantal 
jubileumboeken vond, ondanks het voor de gemiddelde Postex-bezoeker pittige prijskaartje 
van € 75, een nieuwe eigenaar (voor leden van de ZWP overigens € 50).  
Anders dan in 2008 waren nu in de tentoonstellingscatalogus de juiste namen bij de door 
ZWP en Dai Nippon aangedragen inzendingen vermeld. De wat onlogische indeling van 
sommige inzendingen -zo was de inzending ‘Kamppost tijdens de Japanse Bezetting’ van Rob 
Regensburg in drie mootje gehakt- hadden we ongevraagd zelf al gecorrigeerd tijdens het 
inhangen van de kaders. ‘Onreglementair’ volgens een streng kijkend jurylid, maar het bleef 
zonder nadelige gevolgen voor de inzenders die hun bijdrage lieten jureren. Daarvan waren er 
bij ZWP niet zoveel; de meeste hadden ervoor gekozen alleen mee te dingen naar de Frits 
Bender wisselbeker. Enkele van de gejureerde inzendingen scoorden goed tot uitstekend. Han 
Dijkstra kreeg voor zijn nieuwe cat. 3 tentoonstellingsobject ‘Portzegels in Nederlands Nieuw 
Guinea gebruikt op binnenlandse en buitenlandse poststukken‘ een waardering van 82 punten 
(goud). Ook Wim Tukker scoorde uitstekend met zijn score van 83 punten voor zijn inzending 
‘Briefkaarten Australische Staten’. Maar de absolute winnaar was Gerard van Welie. Bij zijn 
eerste optreden als ‘exhibitionist’ werd zijn collectie ‘Destination Insulinde’ door de jury van 
de 3e naar de 1e klasse gepromoveerd en vervolgens gewaardeerd met 91 punten (groot goud). 
Een prestatie van formaat. Hulde, Gerard! 

 
    De absolute winnaar Gerard van Welie      Goud voor Han Dijkstra 
 
Van de niet gejureerde ZWP-inzendingen vermeld ik alleen naam en titel in alfabetische 
volgorde:  

 Jan Arts: Propagandastempels gebruikt In Ned.-Indië in de jaren 1914 tot 1942 
 Sybrand Bakker: South Australia Wrappers 
 Jan Heijboer: Marinepostkantoren in Nederland 
 Joop Hogenboom: Tarieven binnenlandse post Papua New Guinea 
 Jelis Klip: Plaatfouten Nederlands Nieuw-Guinea 
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 Bert van Marrewijk: Republiek Suriname: Posttarieven en Frankeerwijzen 
 Frans Rummens: De 1934 K.L.M. Kerstpostvlucht Nederland – West Indië 
 Frans Rummens: Beatrix en de West 
 Maarten Severijn: Rumah Pos Taman 1980 – 1985 
 Wim Tukker: Pre-decimal aerogrammes Australia 
 Nico de Weijer: Postcensuur Ned.-Indië 

Alle inzendingen bij elkaar vormen een mooie staalkaart van ons volledige  interessegebied: 
Tropisch Nederland en Australasia. 
Met zoveel inzendingen van gerenommeerde verzamelaars lag een verwoede strijd om de 
Frits Bender wisselbeker in de lijn der verwachtingen. Echter de beoordeling van de 
inzendingen door een ‘publieksjury’ bestaande uit alle ZWP-leden, die de Postex bezochten 
viel volledig in het water. Bijna niemand stopte een ingevuld stembiljet in de prominent 
opgestelde stembus. Derhalve werd de verkiezing afgelast en mag uw nederige dienaar zich 
nog 5 jaar ‘wisselwachter’ van de Frits Benderbeker noemen. Een klein smetje op een 
overigens zeer geslaagd promotioneel optreden van ZWP. 
 
Er zijn er twee jarig, hoera, hoera 
 
Hoewel menig bezoeker al gebruik gemaakt had van de mogelijkheid om ons jubileumboek 
over ‘Postcensuur en kamppost in Ned.-Indië 1940-1942’ van Piet van Putten en Nico de 
Weijer aan te schaffen, was de officiële doopplechtigheid een van de hoogtepunten tijdens de 
jubileumreceptie die ZWP en Dai Nippon op zaterdagmiddag 19 oktober gezamenlijk hadden 
gearrangeerd. 
 

 

 

Fred Nash en Heiner Ollmann Het diner met o.a. de heer en mevrouw Masuyama (rechts) 
 
In aanwezigheid van vele leden van beide verenigingen, waaronder enkele speciale gasten t.w. 
de heren Masuyama (Japan), Nash (VS) en Ollmann en Heim (Duitsland), werd mij de eer 
gegund de twee auteurs in het zonnetje te zetten en te complimenteren met de totstandkoming 
van dit standaardwerk op het gebied van de Indische Postcensuur aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. De auteurs reikten daarop een exemplaar uit aan Jan Heijboer en Leo 
Vosse als dank voor hun hooggewaardeerde hulp bij inhoudelijke verbetering en vormgeving 
van hun boek. 
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Nico de Weijer overhandigt `het eerste’ ZWP- 
jubileumboek aan Leo Vosse 

Piet van Putten geeft een exemplaar aan Jan Heijboer 

 
Ook Dai Nippon presenteerde met trots haar ‘nieuwste kindje’, een boekwerk van op de kop 
af 500 bladzijden met alle stempels in gebruik in Ned.-Indië tijdens de jaren van de Japanse 
Bezetting en de Repoeblik Indonesia, bijeengesprokkeld door Rob van Nieuwkerk en Leo 
Vosse. Alle reden om een feestelijke heildronk uit te brengen op het welvaren van onze beide 
verenigingen. 
Zo’n 40 leden en partners van ZWP en Dai Nippon feestten nog enkele uren door tijdens een 
gezamenlijke ‘Indische Maaltijd’ in établissement De Cantharel.  Het ‘Indische’ was tamelijk 
ver te zoeken, maar gezellig was het wel. En daar gaat het toch vooral om. 
Oh ja, op zondagmiddag kreeg ik na drie dagen slavenwerk dan toch eindelijk ‘een vrij 
uurtje’, waarin ik zowaar ook nog wat aardige stempeltjes bijeengaarde. Dus blik ik op de 
Postex met tevredenheid terug. U ook? 

 

 

 

 

Maarten Severein overhandigt het Dai Nippon jubileumboek 
aan Rob van Nieuwkerk 

Joop Hoogenboom bekijkt het zorgvuldig 
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Nog enkele foto’s van onze jubileumviering op POSTEX 2013 
 

 

 

 

Overzicht van een deel van de tentoonstelling Nico de Weijer en Bert van Marrewijk nemen het 
jubileumboek nog eens door 

 
 
 
 

 
Een van de toppers uit de inzending ‘Destination Insulinde’ van Gerard van Welie 
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De ‘Bond’ kwam in de persoon van de vice-voorzitter, Hans Kraaibeek, de ZWP speciaal 
feliciteren en bracht deze oorkonde mee. 
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LUCHTPOST VAN NEDERLANDS-INDIË 
PALEMBANG – JAVA 1930 
W. van Aalzum 
 
Eind 1930 had Palembang drie KNILM verbindingen met Java. De op 5 september 1929 
geopende voorlopige dienst Batavia-Palembang (Afb. 1) was eigenlijk een beginvak van de 
grotere lijnen naar Singapore en Medan en toen die tot stand waren gekomen werd deze dienst 
in mei 1931 opgeheven. 

 
Afb.1   Soerabaja (10.9.29.)-Palembang(12.9.29.) Soerabaja-Batavia met de trein-vliegtuigverbinding via Semarang 
           volgens de voorlopige KNILM-dienstregeling van 12 november 1928 en Batavia-Palembang met de tweede vlucht 
           van de voorlopige Batavia-Palembangdienst. De kwalificatie proefvlucht in de VH cat. C56 is onjuist. 
 
De lijn Batavia-Palembang-Singapore werd in maart 1930 geopend (Afb. 2) en die naar 
Medan in september 1930 (Afb. 3, 4), beide lijnen na voorafgaande proefvluchten. 
 

 
 
Afb.2.  Bandoeng (24.2.30.) - Singapore (25.2.30.), tweede proefvlucht voorafgaande aan de in maart 1930 geopende dienst. 
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Afb.3.   Weltevreden (19.9.30.) - Medan (20.9.30.) proefvlucht, oude kaart gebruikt met eerste maatschappijbenamingen 
           I.L.M. en Ned.-Ind. Luchtvaart-Mij. 
 
 

Afb.4.   Pakanbaroe (27.9.30.) - Medan (27.9.30.), trajektpost op de eerste vlucht van de Medan-dienst; op de heen- en 
terugreis werden tussen alle plaatsen luchtpostdépêches meegegeven. 
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De via Pakanbaroe lopende Medanlijn was mede bedoeld om aansluiting te geven op de mail-
boten uit en naar Holland die Belawan, haven van Medan, aandeden. De zaterdagse heen-
vlucht (Afb. 5, 6) maakte het mogelijk op zondag post mee te geven met de al woensdag van 
Tandjong Priok vertrokken mailboot. 

 
Afb.5.  Weltevreden (24.10.30.) - Den Haag; zaterdag 25/10 per KNILM naar Medan, van Belawan 26/10 met het s.s. 
‘Patria’ van de Rotterdamse Lloyd, aankomst Marseille 13/11 en per trein Rotterdam Lloyd-Rapide naar Nederland 
aankomst Den Haag 14/11. 
 

 
Afb.6.  Semarang (29.10.31 )- Zaandam (20.11.31); zaterdag 31/10 per KNILM naar Medan, van Belawan per s.s. ‘Johan 
de Witt’ van de Stoomvaart Mij Nederland naar Genua aankomst 19/11 en per trein Nederland Express naar Amsterdam, 
aankomst 20/11. 
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De terugvluchten hadden geen vaste vertrekdag, want die was vastgesteld op de dag na de – 
wisselende – dag van aankomst van de Hollandse mailboot in Belawan (Afb. 7).  

 
Afb.7. Nederland(18.2.31.)-Medan(10.3.31.)-Batavia(11.3.31.) het m.s. ‘Christiaan Huygens’ van de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland kwam op dinsdag 10/3, dag verlaat, in Belawan aan. De KNILM vertrok 11/3 van Medan 
naar Java. 
 

Dit hield ook voor Palembang een variabele dag voor post naar Java in (Afb. 8), naast de 
zaterdag van de voorlopige dienst en de woensdag van de Singaporelijn. 
 

 
Afb.8.   Palembang (14.1.31.4-5N) – Bandoeng (16.1.31); het s.s.‘Sitoebondo’ van de Rotterdamse Lloyd was op woensdag 
          14/1 te Belawan aangekomen. De KNILM vertrok donderdag 15/1 van Medan en van Palembang 14.00. De 
           terugvlucht van de Singapore-dienst was al 11.00 vertrokken. 
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Bovendien bestond de mogelijkheid van verzending per KLM die op de laatste dag van de 
overtocht uit Nederland van Medan via Palembang naar Java vloog (Afb. 9). 

 
Afb.9.   Palembang (19.10.30.) – Bandoeng (19.10.30.);binnenlands postvervoer per KLM, tweede vlucht veertiendaagse 
dienst Amsterdam-Batavia. 
 

 
In een recente veiling van de VH werd een poststuk Palembang-Bandoeng (Afb. 10) aange-
boden met de omschrijving “B48/C86 Latere vl. Palembang-Bandoeng (aansluitvlucht op 
mailboot)”. 
 

 
Afb.10.  Palembang (25.11.30.) – Bandoeng (25.11.30.6-7N); de mailboot m.s. ‘Baloeran’ was 25/11 aangekomen in 
Belawan en de KNILM was 26/11 van Medan vertrokken; de KLM vloog 25/11 van Medan via Palembang naar Java, 
aankomst Bandoeng 17.40. 
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Dit stuk heeft vertrek- en aankomstdatum van dinsdag 25 november 1930. De mailboot uit 
Holland, het m.s. ‘Baloeran’ van de Rotterdamse Lloyd was 25 november in Belawan aange-
komen en het retourvliegtuig van de Medan-dienst vertrok dus de dag daarna, i.c. 26 
november, toen het poststuk al in Bandoeng was aangekomen! 
Dit poststuk is dan ook niet met de KNILM vervoerd maar per KLM!  25 november was de 
laatste dag van de Holland-Indiëvlucht van de Fokker F9 PH-AGA die op die dag 17.42 in 
Bandoeng aankwam, zie B54, ook de uuraanduiding in het aankomststempel spoort met dit 
gegeven. 
 
 
Tot slot de volgende krantenknipsels, die een nadere toelichting zijn bij de Afb. 5, 6 en 10.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Bij Afb 5, Bataviaasch Nieuwsblad 23 
                oktober 1930 

Bij Afb 6, Algemeen Handelsblad 17 
                november 1931 

Bij Afb 10, Sumatra Post 25 november 
                 1930 

 
*** 

 
 
 
 
LUCHTPOST VAN NEDERLANDS-INDIË:  
GEBUNDELDE ARTIKELEN VERSCHENEN IN ZWP 2000 - 2012 
 
De heer Van Aalzum heeft zijn tussen 2000 en 2012 in ZWP verschenen artikelen over de 
luchtpost van Nederlands-Indië gebundeld. 
Deze zijn als volgt ingedeeld: het eerste gedeelte beslaat in chronologische volgorde de 
periode 1928-1940, het tweede gedeelte behandelt uiteenlopende onderwerpen als 
ontoereikend gefrankeerde poststukken, luchtrechten, de Aerophilatelist, de Vliegende 
Hollander, enz. 
De bundel is in eigen beheer uitgegeven en is verkrijgbaar door € 12,- (incl. verzending) over 
te maken op rekeningnummer NL56INGB0000597405 t.n.v. W. van Aalzum te Lisse.  
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EERSTE VLUCHT IMPERIAL AIRWAYS  OVER DE ATLANTIC 1939 
W. van Aalzum 
 
Voor verzending van Indische post naar en vanuit de oostkust van Amerika was vervoer met 
de Indiëlijn van de KLM en oversteek per boot van de Atlantische Oceaan lang de snelste 
weg. Een vroeg voorbeeld is de in ZWP 158/14 afgebeelde brief Weltevreden-New York met 
de eerste terugvlucht van 1929 en doorzending met het s.s. ‘Nieuw Amsterdam’ van de 
H.A.L. Luchtverbindingen over de noordelijke Atlantische Oceaan kwamen eerst in 1939 van 
de grond. De Amerikanen openden in mei een via Horta (Azoren) en Lissabon lopende dienst, 
New York-Marseille (Afb. 1) en in juni via Foynes (Ierland) de lijn New York-Southampton. 
 
 

Afb.1.   New York(20.5.39 ) - Batavia(30.5.39), eerste vlucht via Marseille FAM 18. 
 
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 werden die diensten 
ingekort tot Lissabon en Foynes. De Engelsen startten in augustus Imperial Airways’ 
proefvluchten Southampton-New York via Newfoundland. De eerste vlucht vertrok 5 
augustus 14.13 en kwam 6 augustus 02.27 aan in Port Washington (Bron: Noord-Atlantische 
Luchtverbindingen H. Aitink en E. Hovenkamp). 
 
De nieuwe luchtlijnen maakten voor Indische post doorlopend luchtvervoer mogelijk, de hier 
afgebeelde brief Batavia-Pittsburgh (Afb. 2) is uitermate bijzonder. Per KLM, Douglas DC3 
Torenvalk, naar Amsterdam, aankomst 4 augustus 14.46, door naar Engeland en op tijd voor 
verzending met IA’s eerste vlucht. De uuraanduiding 12-PM in het aankomststempel van New 
York bevestigt dat. Ook de van zijn vele luchtpostboeken bekende Engelse auteur Edward 
Proud heeft een brief met dit aankomststempel. 
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Afb.2.   Batavia (29.7.39) - New York (6.8.39);  Batavia-Amsterdam-Londen per KLM,  Southampton-New York  per Imperial 
Airways eerste vlucht. 
 
In de rubriek ‘Postsluitingen’ van het ‘Nieuws van den dag voor Ned.-Indië’ wordt deze 
nieuwe aansluiting opgenomen; getoond wordt een voorbeeld van latere datum en voorts een 
stukje uit het ‘Algemeen Handelsblad’ dat de precieze aankomst van het Indië-vliegtuig op 
Schiphol aangeeft. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Nieuws van den dag voor Ned. -Indië,  
30 september 1939 

Algemeen Handelsblad, 4 augustus 1939 
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Behalve per luchtpost maakte de post vanuit Engeland de oversteek ook per boot. De brief 
Semarang-New York (Afb. 3) was met KLM’s PH-ALN ‘Nandoe’ op 18 november in Napels 
aangekomen, werd vervolgens doorgezonden naar Engeland en van Liverpool naar Amerika 
verscheept per s.s. ‘Scythia’ van de Cunard White Star Line’s  2xweekse dienst.         
 

Afb. 3.   Semarang (11.11.39.) - New York (12-6 1939);Batavia - Napels per KLM, doorzending naar Liverpool (26 NO 39), 
oversteek per boot, aankomst New York 6 december 1939.   
 

*** 
 

 
(Bron: internet) 
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NAOORLOGSE  POSTPAKKETONTVANGBEWIJZEN VAN  
NEDERLANDS-INDIE 
Bert van Marrewijk 
 
Het gevaar van al die handboeken die tegenwoordig aan de lopende band verschijnen, dankzij 
de vereenvoudigde procedures voor het drukken en het maken van duidelijke kleuren-
afbeeldingen, is dat je gaat denken dat ‘alles al in kaart gebracht is’ en dat je slechts slaafs de 
inhoud van de grote werken hoeft te volgen als zijnde de laatste en enige waarheid. Beide 
veronderstellingen zijn onwaar. Sommige gebieden zijn posthistorisch al behoorlijk in kaart 
gebracht -denk bijv. aan Suriname voor de onafhankelijkheid, na het verschijnen van de studie 
van Willem Erfmann en Egbert Stuut-, maar bij veel andere valt nog het nodige te 
onderzoeken. En niet alles wat in de handboeken staat is waar. Er staan fouten in en er 
ontbreken zaken. Bij een latere gelegenheid zal ik dat aan de hand van hetzelfde materiaal dat 
ik nu bespreek aantonen! 
Nederlands-Indië is zeker geen terra incognita, vele ‘ontdekkingsreizigers’ zijn ons al 
voorgegaan en hebben omvangrijke studies gepubliceerd over bepaalde aspecten en perioden 
van de Indische Posthistorie. Vooral op stempelgebied is in de recente jaren veel gepubliceerd 
of in voorbereiding. Maar er is ook nog het nodige ‘nauwelijks ontgonnen’ terrein te vinden, 
bij voorbeeld op het gebied van de postale formulieren, vignetten en labels. Veel verzamelaars 
hebben wel iets van dat materiaal, maar doen daar weinig of niets mee. Zou het niet zinvol 
zijn om af en toe een bepaald postaal formulier bij de kop te vatten en daar ‘met elkaar’ een 
inventarisatie van te maken? 
Op het gevaar af reeds lang bekende paden opnieuw te ‘ontdekken’ -ik lees wel veel, maar 
ook niet alles- , maak ik een beginnetje. In een partijtje ‘allerhande’ van Ned.-Indië, dat ik 
(inclusief baggergeur) ooit bij een semihandelaar voor een habbekrats kocht, bevond zich ook 
een stapeltje in zeer matige staat verkerende ‘Ontvangbewijzen´ van postpakketten (Model Pp 
4). Toen ik daar onlangs weer eens naar keek viel me op, dat er in de na de oorlog gebruikte 
Pp 4 formulieren een behoorlijke variatie in de uitvoering aanwezig is. Dus vlooi je je 
stapeltjes poststukken eens door in de hoop nog wat aanvullingen in uitvoering of datering 
aan te treffen. Een en ander heeft geleid tot het volgende rijtje Ontvangbewijzen Pp 4:  
 
1. Provisorisch formulier zonder Pp 4 aanduiding; Afb. 1a. Tweetalige tekst 
Nederlands/Engels. Alleen herkenbaar als Postpakket Ontvangbewijs aan de stempels 
‘Batavia-C / P No …’. Vuilwit, grof papier. Aantal 1. Gedagtekend met noodstempel Batavia 
/ Centrum 10 JAN 47 in zwart. Kosten 5ct; zegel aan achterzijde; Afb. 1b. 
 
2. Tekst Nederlands ‘Ontvangbewijs.’; Afb. 2a en 2b. Groot formaat PTT-logo. Drukmerk 
N.I.G. 2608. (met punt) rechtsonder. Dun vuilwit papier. Aantal 4. Alle gebruikt in Batavia, 
w.o. drie op bijkantoren. Dagtekening tussen 10 JAN 47 en 20 APR 48. Kosten 10 cent; 
zegels aan voorzijde.  
 
3. Tekst Nederlands ‘Ontvangbewijs.’; Afb. 3a. Groot formaat PTT-logo. Geen drukmerk. 
Stug grijs papier. Aantal 5. Alle gebruikt op kantoor Batavia-Centrum. Gedagtekend tussen 1 
APR 48 en 2.9.48. (één zonder jaar). Kosten 10 of 30 cent, zegels aan voor- of achterzijde; 
Afb. 3b. 
  
4. Tekst Nederlands  ‘Ontvangbewijs’ (dus zonder punt!); Afb. 4. Klein formaat PTT-logo. 
Drukmerk Kolff 6018 rechtsonder. Dun, glad, wit papier. Aantal 1. Gebruikt op kantoor 
Batavia- / Centrum. Dagtekening 31.5.49.11. Kosten 10 cent; zegel aan voorzijde. 
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5. Tekst tweetalig Indonesisch/Nederlands ‘Tanda Penerimaan/Ontvangbewijs.’; Afb. 5. 
Klein formaat PTT-logo. Drukmerk E. 1948-351-A7-10.000 linksonder. Dun sigarettenpapier. 
Aantal 1. Gebruikt op kantoor Pontianak. Dagtekening 1.10.49.11. Kosten 10 cent; zegel aan 
voorzijde. 
 
6. Tekst tweetalig Indonesisch/Nederlands ‘TANDA PENERIMAAN /ONTVANGBEWIJS’ 
(dus geheel in kapitaal, geen punt aan het einde; let op de positie van de /); Afb. 6. Klein 
formaat PTT-logo. Drukmerk: E. 1949-93-A7-25.000-60 (bl. à 50). (met punt!) linksonder. 
Dun vuilwit papier. Aantal 1. Gebruikt na soevereiniteitsoverdracht op hoofdkantoor 
Djakarta. Dagtekening 12.5.51.10. Kosten 10 sen; zegel aan voorzijde. 
 
7. Tekst eentalig Indonesisch ‘TANDA PENERIMAAN’; Afb. 7. Klein formaat PTT-logo. 
Drukmerk E. 1952-301-A7-20.000-65 (bl. à 50 lb.). linksonder. Let op de grote overeenkomst 
van dit Indonesische formulier met de ‘Indische’ voorgangers. Bruinig papier. Aantal 1. 
Gebruikt op hoofdpostkantoor Djakarta. Dagtekening 3.4.54.-9. Kosten 25 sen; zegel aan 
voorzijde.  
 
Ik neem aan dat er nog (veel) meer varianten van dit ontvangformuliertje Pp 4 uit de 
overgangsperiode van Nederlands-Indisch naar Indonesisch bestuur (periode 1945-1951) 
bestaan. Meld uw vondsten aan de redactie met duidelijke scan (300 dpi) en beschrijving, 
zodat ze in een volgend nummer van ZWP kunnen worden opgenomen.  

Afb. 1a 

Afb. 1b 
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Afb. 2a 

 
Afb. 2b 
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Afb. 3a 

 

 
Afb. 3b 
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Afb. 4 

 

 
Afb. 5 
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Afb. 6 

 

 
Afb. 7 
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VROEG  EN  LAAT  WELTEVREDEN 
Erik Th. Matzinger 
 
 
Bij het bekijken van een stapeltje poststukken, dat ik ooit in België kocht en dat al jaren met 
smart op verwerking lag te wachten, kwam ik een 5 cent cijfer briefkaart uitgifte 1890 (G10a) 
tegen, verzonden van Serang naar Weltevreden, wat op zichzelf niet zo bijzonder leek. Mijn 
oog werd echter getrokken naar een onduidelijk langstempel, wat noopte tot verdere 
bestudering. 
De briefkaart werd in Serang, afgestempeld met een kleinrondstempel 9-7-1892; in 
Weltevreden werd een vierkant aankomststempel gebruikt, gedateerd 10-7-1892. Bij het 
vergelijken op de ZWP-website bleek deze datum eerder te zijn dan de vroegst bekende 
datum (vbd) op de website (13-3-1893). 
 

 
Een scan van het stempel en de kaart werd naar de webmaster gezonden om de website te 
updaten en tevens werd de vraag voorgelegd over het onduidelijke langstempel. 
Uiteindelijk kwam uit de groep van deskundigen het verlossende antwoord: het is een 
bestellerstempel voorstellende “VOORMIDD”, dat de bestellers in Weltevreden moesten 
gebruiken. Dit stempel is opgenomen in ‘Bulterman’ op blz. 236. Bulterman geeft aan dat 
gebruik van dit stempel bekend is in de periode 1885-1890, dus voor dit stempel is het 
stempel op mijn briefkaart een late datum. 
 
Voorwaar,  de uitdaging is daar en de jacht is geopend om deze ‘vroege’ en ‘late’ gebruiks-
data te overtreffen. Wij horen van U. 
 
Met dank aan Maarten Severijn, Heiner Ollmann, Peter Storm van Leeuwen, Joop Hoogenboom en Jan Arts. 
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USAF  TIJDENS  UNTEA 
Han Dijkstra 
 
Tijdens UNTEA (1 oktober 1962 – 30 april 1963) assisteerden eenheden V.N.-soldaten het 
bestuur bij het handhaven van de orde. Deze krijgsmacht werd de United Nations Security 
Force (U.N.S.F.) genoemd. Het overgrote deel daarvan bestond uit Pakistaanse troepen: ruim 
1500 manschappen, waarvan 110 van de Marine. Canada en de Verenigde Staten zonden 
leden van hun luchtmacht. Het Canadese contingent bestond uit 12 leden van een Air 
Transportation Unit (A.T.U.) van de Royal Canadian Air Force (R.C.A.F.).   
 
Het Amerikaanse contingent, 13th Air Force Task Force UNTEA, bestond uit 64 leden van de 
United States Air Force (U.S.A.F.). Dit contingent werd vanuit Zuid-Korea naar Nederlands 
Nieuw-Guinea  gezonden en beschikte over verscheidene C-130 transportvliegtuigen en zes 
helikopters. Hun taak was het opsporen en oppikken van gestrande Indonesische 
paratroopers/parachutisten. Voor deze missie was geen Army Post Office (A.P.O.) 
meegezonden; alle post ging via APO 74, Clark Field, Filippijnen en het veldpostkantoor in 
San Francisco. De laatste post van het U.S.A.F.-contingent, daterend uit januari 1963, ging 
via APO 970 in Korea.  
 
Post van de Amerikaanse luchtmacht tijdens UNTEA is schaars. Tot op heden kende ik 
slechts filatelistisch geïnspireerde omslagen, die er bovendien nogal saai uitzien, en ik 
vermoed dat zij werden verzorgd door een cover service, zoals vaker het geval is bij 
Amerikaanse veldpost. 
 
Recentelijk kocht ik de hier afgebeelde omslag, weliswaar ook filatelistische geïnspireerd, 
maar met een prettige verrassing. In de omslag bevonden zich een briefje met informatie en, 
tot mijn grote vreugde, een in blokletters geschreven brief (Afb. 1).  
 
 
 

 
Afb. 1 
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De afzender, kapitein der luchtmacht Tom W. Brumfield Jr, afkomstig uit Houston, Texas, 
stuurde deze omslag met het briefje naar zijn plaatsgenoot, een gepensioneerd lid van de 
Amerikaanse luchtmacht, 1e luitenant G.J. Raymond, blijkbaar een stempelverzamelaar. De 
tekst van de ongedateerde brief luidt:  
 
 
Dear Gale, 
 I’m afraid I won’t 
be able to do you very 
much good as far as 
W.N.G. (= West New 
Guinea, red.) 
cancellations are 
concerned. We have no 
mail facility here in New 
Guinea, consequently all 
our mail is posted from 
Clark AB, P.I. (= Clark 
Air Base, Philippine 
Islands, red.) 
 I will keep my 
eyes open for interesting 
covers. However, we have 
several collectors who 
have bought up just about 
everything here. If 
possible I will post you 
some covers through the 
Dutch system. 
 At the present 
time there is no 
Indonesian mail facility 
here, and there won’t be 
until next May. 
 I must warn you 
that I spend most of my 
time at a remote outpost 
and it’s very likely that 
I’ll not have any chance 
to be of much help. 
  
   Respectfully, 
   Tom W. Brumfield Jr 
   Capt                USAF 
 
 
 
Het briefje met 
informatie vermeldt dat 
Captain Brumfield helikopterpiloot was bij het contingent, dat gestationeerd was op het vlieg-
veld Jefman bij Sorong. Alle voorradige UNTEA-zegels waren blijkbaar opgekocht door  
verzamelaars, dus hij kon zijn ex-collega helaas niet helpen.  
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TWEE  POSTSTUKKEN WEST  IRIAN  UNDP  –  FUNDWI 
Han Dijkstra 
 
Tijdens de periode Irian Barat (1963 – 1971) bleef de betrokkenheid van de Verenigde Naties 
bij West Irian groot. Immers, in 1969 zou het laatste onderdeel van de in 1962 in New York 
gesloten overeenkomst worden uitgevoerd: de ‘Act of Free Choice’ (Daad van Vrije Keuze). 
De filatelistische neerslag van deze volksstemming kennen we allemaal. In de periode 14 juli 
– 4 augustus 1969 werden poststukken op de kantoren in de districtshoofdplaatsen voorzien 
van een propagandastempel. 
Minder bekend is, dat in die jaren, en ook daarna, de Verenigde Naties initiatieven 
ondernamen om de ontwikkeling van het gebied te stimuleren. Hiertoe werden hulp-
programma’s opgezet door het United Nations Development Programme (UNDP). Deze 
organisatie binnen de VN is nog steeds wereldwijd actief; op haar website is te lezen dat 
UNDP samenwerkt met mensen uit alle lagen van de bevolking om te helpen naties op te 
bouwen die crisis kunnen weerstaan en groei kunnen handhaven om de kwaliteit van het 
bestaan van iedereen te verbeteren. De hulpprogramma’s beslaan een groot scala aan 
activiteiten op het gebied milieubescherming, democratisch bestuur, ziekte- en armoede-
bestrijding en landbouw. In de media komen wij de naam UNDP zelden tegen; UNICEF 
(kinderen) en UNHCR (vluchtelingen) zijn veel bekender. 
 
Mijn interesse voor deze hulpprogramma’s werd gewekt door de vondst van een omslag met 
bedrukking van Hotel Indonesia te Djakarta, echter in juli 1968 verzonden vanuit Sukarnapura 
(het voormalige Hollandia) door een lid van UNDP – FUNDWI. De laatste naam staat voor 
Fund West Irian, het ontwikkelingsfonds voor West Irian (Afb. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1. Sukarnapura-1 24.7.68-9. 
 
 
 
 

IB 218  
 



December 2013 ZWP Mededelingenblad nr.164 – bladzijde 38 

In mijn verzameling Irian Barat trof ik een andere omslag aan, die verzonden werd in 
november 1968. Dit poststuk is duidelijk maakwerk: een kopie van een UNDP-omslag is op 
een luchtpostenvelop geplakt en vervolgens gezonden aan S. Suryadarma, een bekende 
filatelist. Het stuk is juist gefrankeerd: 25 sen porto voor brieven binnen Indonesië, 
vermeerderd met 60 sen expresserecht (Afb. 2). 

 
Afb. 2. Sukarnapura-1 28.11.68-11. 
 
Op verschillende websites is informatie te vinden over de activiteiten van UNDP in West 
Irian. Op www.papuaweb.org staat een rapport uit 1967 met een uitgebreide analyse van de 
problemen van West Irian en aanbevelingen voor de uitvoering van landbouwprojecten. 
Op de site van UNDP Indonesia las ik over projecten die in de periode 2005 – 2010 werden 
uitgevoerd door Nederland en Nieuw-Zeeland (NZAID). Verbazingwekkend, wanneer men de 
voorgeschiedenis van het gebied kent. Betreft het hier een nieuwe vorm van Nederlandse 
ontwikkelingshulp in de voormalige Oost? 
 
Ten slotte een prachtig en vermakelijk stuk notulen uit de Hansard (het officiële woordelijk 
verslag van de debatten) van het Britse Hogerhuis (House of Lords) uit 1967, waaruit blijkt 
dat niet iedere Lord op de hoogte was van het bestaan van West Irian! Let vooral op de vraag 
van Lord Mitchinson, de reactie van Lord Ogmore en het antwoord van Lord Shackleton, die 
door mij vet gedrukt zijn weergegeven. 
 
 

HL (= House of Lords) Deb 19 December 1967 vol 287 cc1360-1  
Lords Sitting 2.41 p.m. 
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LORD OGMORE 
My Lords, I beg leave to ask the Question which stands in my name on the Order Paper. 
 
(The Question was as follows: 
To ask Her Majesty’s Government whether they have received a copy of the Report of the Consultant 
Mission to the Development Fund for West Irian, administered by the United Nations as a Trust Fund; 
whether they will place a copy of the Report in the Library of this House; and what action they are 
taking in the Security Council to ensure that the recommendations of the Report are carried out.) 
 
THE MINISTER WITHOUT PORTFOLIO (LORD SHACKLETON) 
My Lords, this Report has not been published. I shall arrange for a copy to be placed in the Library 
when it is received. I understand that the Report will be a purely economic one relating to the best 
uses to which the West Irian Fund could be put. As such, it is not a matter which falls to be considered 
by the Security Council. 
 
LORD OGMORE 
My Lords, I am grateful to the noble Lord for that Answer, and also for agreeing to put this interesting 
Report in the Library so that noble Lords can read it. May I ask him what he means by saying that it is 
only an economic Report? Is it not a fact that the economic situation of the poor people of West Irian 
is most serious, and that this Report in fact suggests a very interesting way of helping them in their 
difficulties? May I also ask how it can be that the Security Council has no responsibility, since the 
Report was made to the Secretariat, and in particular to Mr. Owen, who is a very highly esteemed and 
accomplished member of the international Secretariat? 
 
LORD SHACKLETON 
My Lords, no member of the present Government would suggest that something which is only 
economic is not of some importance to the people of this country or any other. What I was seeking to 
indicate was that it did not come appropriately, so I am advised, within the field of the Security 
Council. I do not wish to go wider than the Question, but we are hoping for a more happy 
development of relationships with Indonesia in seeing Indonesia fulfil under the Charter the 
obligations to West Irian. If the noble Lord would like to pursue the matter further, I am sure he will 
put down a further Question. 
 
LORD MITCHINSON 
My Lords, where is West Irian? 
 
LORD OGMORE 
My Lords, before the noble Lord satisfies the astonishing ignorance of his noble friend, may I ask 
him how it is that the Security Council is no longer responsible for what the Secretariat does, since the 
Secretary-General is dealing with this matter? And is it not a fact that the Secretary-General is 
answerable to the Security Council, of which this Government is a Permanent Member? 
 
LORD SHACKLETON 
My Lords, I can only say to the noble Lord that I think it highly unlikely that any matter referred to in 
the Report of the Consultant Mission will be such as to justify its consideration by the Security 
Council. I would not rule out that if there were important matters consideration could be given, but it 
is not, I fear, for us to judge this matter. It is the responsibility of the Secretary-General. To my noble 
friend Lord Mitchinson, I would say that he is perhaps too young to remember that West Irian was 
at one time New Guinea.  
 

http://hansard.millbanksystems.com/lords/1967/dec/19/west-irian-development-fund 
 

Voor de geïnteresseerde lezer: de beste zoekterm voor UNDP-FUNDWI is united nations 
development programme west irian, dus voluit. De afkortingen leveren minder vondsten op. 
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ROODFRANKERING  OP  CURACAO 
Joop van Sikkelerus 
 
Tot eind 2012 werd op Curaçao door diegenen die hiervoor een contract hadden afgesloten 
met de Post Nederlandse Antillen een Pitney Bowes frankeermachine gebruikt voor de fran-
kering van hun (kantoor)post. De poststukken kregen een rood stempel bestaande uit een dag-
tekening in een dubbele ring en daarnaast (rechts) een weergave van het bedrag aan porto en 
de aanduiding ‘Nederlandse Antillen’ vergezeld van vijf sterren (in sommige gevallen zelfs 
zes). De sterren slaan uiteraard op het aantal eilanden van de Nederlandse Antillen, waarbij de 
zesde ster dan Aruba voorstelt; (Afb. 1). 

 
Afb. 1 
 
Ingaande eind 2012 worden de oude Pitney Bowes machines geleidelijk vervangen door een 
nieuw model (de ´Desktop Mailing System DM 100’ serie). In het stempel komt thans de 
landsnaam ‘CURACAO’ voor met daarboven de naam van de hoofdstad ‘Willemstad’;  
(Afb. 2). 

 
Afb. 2 
 
De Nederlandse Antillen zijn nu zo langzamerhand echt verleden tijd, hoewel postzegels met 
de oude landsnaam nog altijd frankeergeldig zijn. [zie ook de rubriek ‘Nederlandse Antillen 
na 10.10.10’ elders in dit nummer (red.)]. 
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AANGETEKENDE  POST  OP  CURACAO 
Joop van Sikkelerus 
 
Aangetekende post voor verzending vanuit Curaçao dient te worden aangeboden bij een van 
de postkantoren op het eiland met een formulier P5.1, ‘Bewijs van Terpostbezorging / van een 
Aangetekende Zending’, waarop de adresgegevens zijn ingevuld; (Afb. 1).  

 
 
 
 
 

Afb. 1 Afb. 2 
 

Dit formulier wordt door de postbeambte afgestempeld en voorzien van een strookje met een 
barcode, overeenkomend met het strookje dat op het te verzenden stuk wordt geplakt;(Afb. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geadresseerden op Curaçao ontvangen bij 
aankomst van het poststuk op het dichtstbij 
gelegen postkantoor van de post een 
‘Kennisgeving van Ontvangst / Aan-
getekend Stuk’, waarmee het aangetekende 
stuk door de geadresseerde of een 
gemachtigde kan worden opgehaald bij het 
op het formulier genoemde postkantoor; 
(Afb. 3). 

Afb. 3  
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NEDERLANDSE  ANTILLEN  NA  10.10.10  (3) 
Bert van Marrewijk 
 
In twee vorige afleveringen van ZWP (1,2) heb ik een bescheiden poging gedaan om de 
postale ontwikkelingen in de voormalige Nederlandse Antillen te presenteren. De laatste 
bijdrage is alweer bijna twee jaar oud, wat aantoont dat het probleem -schaarste aan bruikbare 
stukken-, dat ik toen al signaleerde onverkort voortduurt. Ook nu moet ik putten uit een 
bescheiden hoeveelheid materiaal. 
 
1. Post van Curaçao naar Nederland 
 
Zoals u in het Tarievenoverzicht 2013, dat in ZWP 163 is gepubliceerd (3), kunt zien, is op 
Curaçao de Antilliaanse gulden nog altijd het officiële betaalmiddel. Deze wordt her en der 
wel beschreven als Caribische gulden, maar aangezien de in de tarievenlijst gebruikte 
aanduiding nog altijd NAf. is, houd ik het op de vertrouwde naam. Wellicht dat nog dit jaar de 
Caribische gulden met een gelijke waarde als de Antilliaanse gulden wordt ingevoerd. 
Afb. 1 toont een zegel van 166 cent NAf. op een ansichtkaart aan ons lid Gerrit Esser, met 
dagtekening Curaçao/26 13.II.12. De tarievenlijst 2012 vermeldt echter een bedrag van NAf. 
1,71 voor kaarten zonder envelop, derhalve is deze kaart 5 ct ondergefrankeerd. 
 

 
Afb. 1 
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Op een grootformaat kraftpapieren envelop (31 x 22½ cm) treffen we een frankering aan van 
NAf. 6,50. De zegels zijn gedagtekend met het blokstempel Kwartier/91 MAY 21 2012; Afb. 
2. Het betreft hier een brief van de 3e gewichtsklasse, verzonden naar Zone 3 (VS, Canada en 
Europa)  tarief NAf. 6,49. Nu ze zelfstandig zijn, begint Curaçao kennelijk ook op de kleintjes 
te letten.  

 
Afb. 2 
 
De ‘open envelop’ met dagtekening Kwartier/91 MAR -7 2013 uit Afb. 3 is gefrankeerd met 
NAf. 4,25, het juiste tarief voor drukwerk 3e gewichtsklasse (21–50g) voor Zone 3. 

 
Afb. 3 
 
In Afb. 4 zien we een gesloten brief naar Nederland, wederom met blokstempel Kwartier/91 
en met dagtekening JAN -3 2013. Deze brief is voorzien van een mengfrankering van 4 zegels 
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van Curaçao (samen NAf. 4,17) en een Antilliaanse zegel van 60ct. Totaal NAf. 4,77. Dit 
correspondeert met geen enkel geldend tarief. Het dichtstbij komt het tarief voor een brief in 
de 2e gewichtsklasse (11-20g) met bestemming Europa; dit bedraagt momenteel NAf. 4,28. 

 
Afb 4 
 
Tenslotte twee grootformaat (A4) enveloppen, die de correspondentie bevatten, die Joop van 
Sikkelerus mij stuurde, beide ontwaard met blokstempel Kwartier 91 op resp. JUL 12 2013  
en SEP 13 2013 (Afb. 5a en 5b). Beide stukken zijn volledig gefrankeerd met Antilliaanse 
zegels tot een bedrag van NAf. 10, 60. Dit is 1 cent meer dan het officiële tarief voor brieven 
in de 4e gewichtsklasse (51-100g) voor Zone 3. 
 

Afb. 5a Afb.5b 
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2. Intra-insulaire post van Curaçao 
 
Op mijn verzoek stuurde Joop mij vier ‘binnenlands’ gebruikte poststukken van Curaçao uit 
de jaren 2010 tot en met 2013. Het zijn vier vensterenveloppen van dezelfde afzender en dus –
aannemende dat ze in dezelfde gewichtsklasse vielen- goed met elkaar te vergelijken (Afb. 6a 
- 6d). Op de zegels is te zien, dat het tarief in vier jaar is opgelopen van 111 tot 118 cent (ruim 
6%). Het betreft hier het tarief voor brieven in de eerste gewichtsklasse (tot 20g). De 
tariefverhoging is een peulenschil vergeleken met de 36% tariefverhoging (van 44 tot 60 
eurocent), die wij in die zelfde periode achter de rug hebben. 
 

Afb. 6a 
 
 

Afb. 6b Afb. 6c Afb. 6a
 
 
De aandachtige beschouwer zal het niet ontgaan zijn dat er iets aan de hand is met 
blokstempel Kwartier/91. Het stempel vertoont in 2012 sterke tekenen van verval en in 2013 
ziet het er weer fris en fruitig uit. Het gaat dan ook om twee verschillende stempels. Bij wat 
nadere beschouwing zijn er duidelijke verschillen te zien. Het oude stempel vertoont nog de 
oude landsnaam ‘Nederlandse Antillen’ tussen het logo ‘nieuwe Post’ en de eilandnaam 
‘Curaçao’. Dit is goed te zien op Afb. 6c. Bij het nieuwe stempel staat alleen nog de nieuwe 
landsnaam ‘Curaçao’. Dit is het beste te zien in Afb. 3. Het nieuwe stempel heeft een dikkere 
omkadering en de kantoornaam en het volgnummer (Kwartier 91) zijn in robuustere karakters 
weergegeven. 
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3. Curaçao: diversen. 
 
Afb. 7 laat zien dat in 2012 de oude baliefrankeerzegels nog in gebruik zijn, compleet met de 
voormalige landsnaam ‘Nederlandse Antillen’. De dagtekening is 03/10/2012 en de 
frankering bedraagt NAf. 2,93. Dit is exact het tarief voor brieven tot 10g naar Europa. 
 

Afb. 7 Afb. 8
 

 
Het blokstempel ‘Kwartier/20’ met vette omranding, landsnaam Curaçao en aanduiding 
`Postage Paid´ (Afb. 8) heb ik aangetroffen op een vensterenvelop van de ´Banko di Seguro 
Sosial´, de Sociale Verzekeringsbank. Dagtekening FEB 01 2012. De coderingsmerken 
bewijzen, dat de brief naar Nederland is verzonden. Eventuele speciale tarieven voor ‘Port 
Betaald’-zendingen zijn niet in de tarieflijsten opgenomen. 
Fascinerend vind ik het stempel in Afb. 9. Het komt voor op een ongefrankeerde 
vensterenvelop van bankbedrijf Mees Pierson, Curaçao, die hoogst waarschijnlijk binnenlands 
gebruikt is. Het blokstempel met dagtekening JUN 27 2013, voert nog de oude landsnaam 
‘Nederlandse Antillen´. Maar interessanter is de vermelding ´Checked bij Mailroom 01´. 

 
Afb. 9 
 

Ik vermoed dat dit de Antilliaanse/Curaçaose tegenhanger is van de stempels en vignetten 
`Frankering gecontroleerd´ (Afb. 10a en 10b) die in gebruik zijn bij de grote sorteercentra in 
Nederland voor de opsporing van niet of onjuist gefrankeerde poststukken. 
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Afb. 10a Afb. 10b
 
4. Post van Sint Maarten en de BES-eilanden 
 
Post van Sint Maarten en van Caribisch Nederland is uitermate schaars. En het gaat dan nog 
uitsluitend om (vakantie)post naar Nederland. Intra- en inter-insulaire post hebben mijn pad 
helaas nog niet gekruist. 
Afb. 11 toont een ansichtkaart uit Bonaire, gedagtekend 28.XII.2012 en met frankering 99c in 
US$. Dit tarief komt terug op een prentbriefkaart uit Sint Eustatius met datum 26.VII.13, die 
ik van Rik Muller ontving; Afb. 12a en 12b. 
 

 
Afb. 11 
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Afb 12a Afb 12b 
 
 
Het tarief naar Nederland is kennelijk van 2012 naar 2013 niet gewijzigd. Ook van Rik komt 
een ansicht met CB-stempel St. Maarten 31.VII.20-13.; Afb. 13a. 
De frankering bedraagt NAf. 1,70, dus vijf cent minder dan het tarief van een ansichtkaart 
naar Nederland op Curaçao. Zo zie je maar, het ene Caribische ‘land’ is het andere niet! 
Let ook op de mededeling links op de kaart: “…Laatste (3e) kaart.”; Afb.13b. Waar is dan de 
tweede, zult u zich afvragen? Ja, dat is de grote vraag, die mij al maanden bezig houdt. De 2e 
kaart is door Rik verstuurd van Saba. Daar logeerde hij in een hotel in de hoofdplaats The 
Bottom. Echter daar was het postkantoor gesloten en post moest via het postkantoor in 
Windwardside verstuurd worden. Ik laat hem nu zelf aan het woord: “Ik had de laatste dag de 
kaarten bij de receptie van het hotel afgegeven met de belofte dat deze de volgende dag (of 
twee later) naar het postkantoor in Windwardside zouden worden gebracht. Ik weet dus niet 
wie ‘in de fout’ gegaan is: de hotelreceptie of het postkantoor op Saba (of elders) of onze 
eigen PostNL”. In elk geval is geen enkele van de uit Saba verstuurde kaarten aangekomen. 
Ook van St. Eustatius is minimaal één kaart niet aangekomen bij de geadresseerde in 
Nederland. Wie ook de dader is, dit soort ervaringen stemmen je niet vrolijk. 
 
  

Afb. 13a Afb. 13b 
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Op het postkantoor Bonaire is ook de baliefrankeermachine nog in gebruik. De geproduceerde 
frankeerstroken vermelden nog steeds de oude landsnaam ‘Nederlandse Antillen’ (Afb. 14). 
Het getoonde poststuk is gedagtekend 03/01/2013 en de frankering is US$ 0,99, het huidige 
tarief voor een ansichtkaart naar Nederland. 

 
Afb. 14 
 
 
 
Conclusies 
 
Vergelijken we de situatie in de voormalige Nederlandse Antillen van nu met die beschreven 
in ZWP 159 [okt. 2011; (1)] dan is er nog niet zo heel veel veranderd: 
 

 Op Curaçao en Sint Maarten is (of was tot voor kort) de Antilliaanse gulden nog 
steeds de officiële munteenheid. 

 De waarde van de NAf. ten opzichte van de US$ is (nog) niet aangepast. 
 Oude Antilliaanse postwaarden worden (in elk geval op Curaçao) nog steeds gebruikt 

en geaccepteerd. 
 Stempels met de oude landsnaam ‘Nederlandse Antillen’ zijn (in elk geval op 

Curaçao) nog niet alle vervangen. 
 Baliefrankeerzegels van Curaçao en Bonaire hebben nog de oude landsaanduiding. 
 Op de BES-eilanden is de NAf. niet meer in gebruik. Sedert 1 jan. 2011 is daar de 

Amerikaanse dollar het officiële betaalmiddel. 
 
 
 
Bronnen 
(1) Bert van Marrewijk, 2011. De Antillen na 10.10.10. ZWP 159: 47-50. 
(2) Bert van Marrewijk, 2011. De Antillen na 10.10.10 (2). ZWP 160: 60-62. 
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GUYANA  OF  GUINEA:  POSTSTUKKEN  NAAR  N.N.G.  MISSENT 
TO  SURINAM 
Han Dijkstra 
 
Tijdens Postex werd Deel 2 van de Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650-1975 
gepresenteerd, waarmee een einde kwam aan het vele werk dat Willem Erfmann en Egbert 
Stuut jarenlang hebben verricht. Een bespreking van Deel 2 treft u elders in dit nummer aan. 
Deel 1, verschenen in december 2011, werd besproken in ZWP 160 (pag. 6-7 – DIV 564-565) 
 
Beide prachtige boeken doorbladerend, ging ik op zoek naar een klein onderwerp dat 
raakvlakken heeft met zowel Suriname als Nederlands Nieuw-Guinea, mijn voornaamste 
verzamelgebied. Poststukken verstuurd van Suriname naar Nederlands Nieuw-Guinea bezit ik 
vrijwel niet; wat ik heb zijn veelal eerstedagomslagen verzonden naar de Filatelisten-
vereniging in N.N.G.   
 
Ineens bedacht ik, dat zich in een deelverzameling ‘Post naar N.N.G.’ een poststuk bevond 
voorzien van een gestempelde postale dienstaanwijzing met de tekst ‘Missent to Surinam’. 
Deze deelverzameling was enkele jaren geleden te zien op een clubtentoonstelling van Z.W.P.  
 
Uiteindelijk bleek ik vijf stukken met deze tekst op post naar N.N.G. te bezitten, van drie 
verschillende  typen. Dit vormde een mooie aanleiding om d.m.v. een klein onderzoek te 
testen of al deze typen waren vermeld in het handboek van Erfmann en Stuut. Mijn 
verwachting vooraf was dat a. dit inderdaad het geval zou zijn, en b. dat er meer typen van het 
stempel bekend zouden zijn. De stempels met de tekst ‘Missent te Surinam’ zijn te vinden in 
Deel 1, Hoofdstuk 16.13, blz. 411-412. Zij worden daar vermeld als Type 3 van stempels in 
de categorie ‘Overige dienstaanwijzingen’, waartoe ook de stempels ‘Beschadigd ontvangen’ 
en ‘Spoed’ behoren.  
 
In het volgende overzicht staan de gegevens van de vijf stukken. 
 

Land van 
herkomst 

Datum 
vertrekstempel 

Bestemming in 
N.N.G. 

Dienstaanwijzing 
‘Missent to 
 Surinam’ 

Overige 
bijzonderheden 

1  Egypte Paquebot Port- 
Said -5 AU.3.5? 

K.P.M. 
Hollandia 

Type 3a a.z. Paramaribo 
1 13.V.53. 

2  Zwitserland Geneve 14 
….Wilson 
30.VI.55 – 9 

K.L.M. Hotel 
Biak 

Type 3a o.a. Paramaribo 
1 4.VII.55. Via 
NNG 
uiteindelijk 
retour afzender 

3  Canada Calgary Alberta 
20 VIII 1957 9 
PM 

Marinekazerne 
Hollandia 

Type 3b In grijsblauw 

4  VS New York N.Y. 
GPO 15 JY 1 
1957 

Pasir Poesik 
Manokwari 

Type 3b In blauw 

5  West- 
    Duitsland 

(22c) Monschau 
(Rheinl) 3 
03.4.61. – 12 

PTT Hollandia 
Noordwijk 

Type 3c  
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Het aantal van vijf poststukken is eigenlijk best veel. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de 
verwarring die toentertijd dikwijls ontstond doordat de namen Guinea en Guyana erg op 
elkaar leken. Op buitenlandse post werd voor Suriname soms de naam Dutch Guyana 
gebruikt. 
 
De uitkomst van het onderzoek: 
 
Erfmann en Stuut onderscheiden vier typen, waarvan het vierde, een stempel in kastje dat op 
het postkantoor van Nieuw Nickerie in 1973 aanwezig was, echter tot op heden niet op 
poststukken is aangetroffen. Ik bleek tot mijn verbazing dus alle drie in het postverkeer 
gebruikte stempels te bezitten. Bovendien kan nu de vroegst bekende datum (vbd) van type 3a 
worden gewijzigd in 13.5.1953. Sorry, Willem, dat ik dit nu pas ontdek, anders had je deze 
datum nog kunnen vermelden in hoofdstuk 34.2 van Deel 2: Aanvullingen op Deel 1.  
Vast en zeker komt iemand na lezing van dit artikel met nog vroegere data en met andere 
typen op de proppen! Wie is de eerste? 
 
Bronnen 
 

1. W.K. Erfmann en E.B. Stuut, E. Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650 – 1975, deel 1 (2011) en 
deel 2 (2013). Uitgave Po&Po. 

2. Jan Hintzen, 2007. Luchtpost: een boeiende geschiedenis. Uitgave De Vliegende Hollander. 
 
In laatstgenoemde bron, een bundeling van door Jan Hintzen geschreven artikelen, staan enkele afbeeldingen van 
stukken die per abuis naar Suriname waren verzonden: pag. 10 (type 3c), 112 (type 3a en 3b) en 214 (type 3c). 
Het stuk op pagina 214 is de ansichtkaart uit Duitsland, nummer 5 van mijn lijstje. 
 

 
1 
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2  

3  
 
4.  Wegens ruimtegebrek is poststuk nr. 4 niet afgebeeld. Het is eenzelfde formaat envelop als nr. 3 en het stempel 
‘Missent to Surinam’ is blauw i.p.v. blauwgrijs. 
 
                                    5 
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