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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 165 

Later dan voorzien en gehoopt, verschijnt ZWP 165. De voornaamste reden van het lange 

wachten is vooral gelegen in het feit dat enkele redactieleden nog drukke banen hebben. Er 

gloort echter hoop: volgend jaar gaan zij (eindelijk) met pensioen, waarna zij zich mogelijk 

nog meer voor ZWP zullen inzetten, hetzij vanuit hun persoonlijke motivatie  dan wel in het 

kader van maatschappelijke dienstverlening. Verder is in een bestuursvergadering besloten 

om het blad in het vervolg tweemaal per jaar te laten verschijnen, o.a. om  de kosten zo laag 

mogelijk te houden. Daar er ieder jaar extra publicaties als boeken en bijlagen verschijnen, 

ook in het komende jaar weer, zult u in de praktijk het verschil niet of nauwelijks (op)merken. 

Wanneer u extra heeft betaald voor geprinte nummers, wees dan niet bevreesd: 

penningmeester en huisdrukker Henk Teunis houdt alles scherp in de gaten. 

In ‘Filatelie’ van mei 2014 staat op pag. 304 een recensie van ZWP 214 van de hand van John 

Dehé, waarin hij de artikelen van Wim van Aalzum en Bert van Marrewijk op lovende wijze 

onder de aandacht brengt. Ook beveelt hij de website van de studiegroep aan. 

In Filatelie van oktober 2014 bespreekt John Dehé ook het boek van Maarten Severijn over de 

Grootrondstempels van Nederlands Oost en West Indië, dat tijdens Postex (17-19 oktober a.s.) 

in de verkoop gaat. Zie DIV blz. 604 – 606 over de totstandkoming van dit boek. 

Aan dit nummer hebben meegewerkt de leden Dijkstra, Hartkamp, Hoogenboom, Hoogveld, 

Kamper, Kremer, Van Deelen, Van Marrewijk, Severijn, Van Sikkelerus, Voorbraak, Van 

Welie en De Weijer. Kopij voor ZWP 166 graag inzenden voor 15 november 2014! Wanneer 

alles tijdig binnenkomt, kunnen we snel aan het werk en hoeft u niet zo lang te wachten op het 

volgende nummer. Alvast dank voor uw medewerking. 

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 

De bijeenkomsten van ZWP worden gehouden in: 

CJV Ons Huis (Taborkerk) 

Prinsesselaan 8 

6713 PX Ede 

Bij de Taborkerk is meer dan voldoende ruimte om te parkeren (gratis). ‘Onze’ ingang 

bevindt zich opzij van het gebouw, in het straatje naast de spoorlijn (Hovystraat). 

DIV 601 
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        B: CJV Ons Huis (Taborkerk) 

 

 

(A: station Ede-                  

                                                                                                                       Wageningen) 

 

Het gebruikelijke programma van een bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

10.00 zaal open; ruilen, (ver)kopen, bijpraten, gegevens uitwisselen en 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 
 

Data bijeenkomsten 2014 
 

22 november  jaarlijkse clubtentoonstelling 
 

 

Data bijeenkomsten 2015 

21 februari – 18 april (jaarvergadering) – 20 juni – 19 september – 28 november 

(clubtentoonstelling) 
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BELANGRIJKE  EVENEMENTEN EN  PR 

 

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 

 

Filateliebeurs 

Zaterdag 31 januari en zondag 1 februari 2015  

Dudok Arena, Arena 303 

Hilversum 

www.filateliebeurs.nl 

Op slechts één minuut loopafstand van NS Station Hilversum-Sportpark. 

 

Brievenbeurs/GoldaCarta/Filamania 

3 en 4 april 2015 

De Mammoet, Calslaan 101  

2804 RT Gouda 

www.brievenbeurs.com 

 

Filanumis 2015 

9 mei 2015 

Expo Houten, Meidoornkade 24 

3992 AE Houten 

 

Hollandfila 2015 

Nog geen definitieve data ontvangen 

De Veluwehal 

Barneveld 

www.eindejaarsbeurs.nl 

 

LEDENMUTATIES 
 

Nieuw lid 

 

J. Blokker, Spijkenisse 
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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. 

 

CLUBTENTOONSTELLING 2014 
 

Op 22 november a.s. zal de jaarlijkse clubtentoonstelling plaatsvinden in Ede. Geef uw 

deelname zo spoedig mogelijk door aan tentoonstellingscommissaris Wim Tukker, e-mail  

wfm.tukker@planet.nl, postadres W.F.M. Tukker, Postbus 10418, 5000 JK Tilburg, vergezeld 

van de titel van uw inzending, het aantal gewenste kaders en een kort stukje tekst.  

Aan de winnaar zal de Frits Bender Wisselbeker worden uitgereikt. Het lag in de bedoeling 

om dit vorig jaar op Postex 2013 te doen, tijdens de viering het 45-jarig jubileum van ZWP. 

Hier kwam echter niets van terecht, omdat slechts enkele leden de moeite namen een ingevuld 

stembriefje in te leveren. Er was immers zo veel te zien en zo veel te bespreken! Vandaar dat  

we nu een nieuwe poging wagen. Een voorwaarde is, dat uw inzending op enigerlei wijze 

gerelateerd is aan een van onze interessegebieden. Een Bondsjurylid is uitgenodigd voor de 

jurering; inmiddels is zijn komst door de Bond bevestigd. Deelnemers die zich vorig jaar voor 

jurering hadden opgegeven, hebben vanzelfsprekend voorrang bij de inschrijving. Tot op 

heden zijn tien inschrijvingen binnengekomen. 

 

NIEUWE PUBLICATIE 
 

Op verzoek van de redactie zond Maarten Severijn ons informatie over zijn nieuwe studie, 

‘De Grootrondstempels van Nederlands Oost en West Indië’, die binnenkort zal verschijnen. 

Hij schreef zijn stuk oorspronkelijk voor de leden van de Zuid-Hollandse Postzegel 

Vereniging (ZHPV), maar het is uiteraard ook voor onze leden interessant. Behoudens enkele 

kleine aanpassingen is de oorspronkelijke tekst integraal overgenomen. 

 

Grootrondstempels van Nederlands Oost- en West-Indië 
 

Zoals zoveel filatelisten ben ik lid van meerdere al dan niet 

gespecialiseerde postzegelverenigingen. Naast de ZHPV is dat ook de 

Studiegroep ZWP (Zuid-West Pacific). Dit is een vereniging van 

speciaalverzamelaars van de postgeschiedenis van de (voormalige) 

Nederlandse Overzeese Rijksdelen en Australasia. Paul Bulterman,  

schrijver van ‘Poststempels van Nederlands-Indië 1864 – 1950’ 

verschenen in 1984, zei toen: “Zo’n publicatie als deze enthousiasmeert de 

mensen, het zet weer nieuwe mensen aan tot het verzamelen”. 

Dat inspireerde mij en toen begon ik al gegevens te verzamelen specifiek  
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met betrekking tot de grootrondstempels. Inmiddels ben ik dus zo’n 30 jaar met dit onderwerp 

bezig. En rond 2010 ontstond het idee om mijn informatie in boekvorm vast te leggen. 

Pas vrij laat, in de tweede helft van 2013, besloot ik om ook de zes eilanden in de West 

(Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en het Nederlandse gedeelte van St. Maarten) 

erbij te betrekken. De stempels van deze eilanden zijn immers evenals die uit Nederlands 

Indië bij de Munt in Utrecht gemaakt. Voor deze uitbreiding, waaraan tot voor kort non-stop 

is gewerkt, werd gebruik gemaakt van de grote collectie van Rinus Dekker (nu in handen van 

Deo van Wijk in de USA) en andere grootheden op dit 

terrein in Nederland. IJlings werden deze collecties bekeken 

en afbeeldingen gescand. En zo kwam de Catalogus 

grootrondstempels van Nederlands Oost- en West-Indië tot 

stand. Een prettige bijkomstigheid was dat  ‘grootrond’ een 

vrij klein verzamelgebied is. Het bestrijkt slechts de periode 

1905 - 1918 (voor de West 1907 - 1922). Maar toen ik 

eraan begon, raakte ik ook meteen verslaafd. 

 
Het boek telt ruim 250 bladzijden met vele illustraties.   

Hierin komt elk kantoor aan bod met vijf afbeeldingen van vroege en late gebruiksdata, met in 

het midden de ‘beste afdruk’ en met zo mogelijk een afbeelding van een fraai, gebruikt 

poststuk. Daarnaast is er een beknopter catalogusgedeelte met aanvullende informatie, locatie, 

postale afkorting en een bewerkte 100% zwart/wit afbeelding 

van het bewuste kantoor plus een schaarste factor van 1 tot 100. 

De uiteindelijke waardering in euro’s hangt af van een 

complex aan factoren. Van de schaarste van het betreffende 

stempel, maar veel meer nog van volledigheid van afdruk en 

datum, frisheid en schaarste van zegel of brief, en zoals altijd 

van vraag en aanbod. 

Als dit boek op de markt komt, zullen de prijzen van 

grootrondstempels van Nederlands Indië en de West ongetwijfeld 

een hogere vlucht nemen, met name de mooie en volledige 

afdrukken ervan. 
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Nooit eerder is in Nederland een catalogus verschenen die zover in detail ging. 

Daarnaast bevat het boek veel feiten over personen en gebeurtenissen. Zomede toelichting op 

en illustratie van vals gebruik en vermeende kantoornamen, zoals die van Kroë en Pontianak. 

In het hoofdstuk Administratief worden ook alle door de Indische Posterijen intern gebruikte 

poststempels beschreven. Zoals HB POSTERIJEN V1 t/m V5 van de ‘afdeling Vervoer’, en 

nog meer curieuze stempels als CIV. FONDSEN, INDISCHE PENSIOEN FONDSEN en 

POSTSPAARBANK IN NED. INDIE. 

 

 
 

Zoals gezegd, is deze catalogus samengesteld en geschreven door ondergetekende. Hij wordt 

uitgegeven door de Studiegroep ZWP en zal in het najaar in druk verschijnen en tijdens 

Postex 2014, 17 – 19 oktober te Apeldoorn voor het eerst worden gepresenteerd.  

Voorinschrijving is vanaf heden mogelijk. De prijs is dan 30 euro. Na verschijnen is de  

verkoopprijs 36 euro. De eerste oplage bedraagt 100 exemplaren.  De catalogus is verkrijg-

baar bij de Studiegroep ZWP (mhseverijn@ziggo.nl) en zal vanaf vrijdag 17 oktober tijdens 

Postex 2014 bij de stand van ZWP verkrijgbaar zijn. 

 

Maarten H. Severijn 

 

OPROEP  VIERKANTSTEMPELAFDRUKKEN BAJOENGLENTJIR 
 

Verzoek aan verzamelaars om scans te sturen van het Vierkantstempel Bajoenglentjir 

uit de jaren 1905 tot en met 1912. 
  

Alle overige afdrukken zijn ook heel welkom, maar met name uit 1905-1912 hebben we van 

dit stempel  géén enkele afdruk. Het lijkt wel alsof het kantoor in deze periode een tijdje 

gesloten was .... 

Ook afdrukken van kortebalk- en langebalkstempels van dit kantoor uit de jaren na 1914 zie 

ik graag tegemoet.           Maarten Severijn  
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p 28.5.1902 007  BAJOENGLENTJIR # 1.9.1918 

    

 

13-03-1899 Vbd1 14-04-1899 Vbd2 vk-I 16-04-1903 Lbd2 02-05-1903 Lbd1 

                

 

 

   

10-06-1903 Vbd1 16-07-1903 Vbd2 vk-IIa 17-08-1904 Lbd2 01-09-1904 Lbd1 

             

XXX  ?  XXX XXX  ?  XXX 

   

00-00-1905 Vbd1 00-00-1912 Vbd2 vk-IIb 08-07-1914 Lbd2 10-08-1914 Lbd1 

                

  

 

 

VRAAG MAARTEN HARTKAMP 
 

Er bestonden vele Nederlands-Indische en Indonesische filatelistische tijdschriften in de jaren 

1930-1950, waarvan de naamgeving vaak erg op elkaar lijkt. Mijn vraag betreft het  
 

 Orgaan van de Algemene Vereniging van Philatelisten in Indonesie. 

Goedgekeurd bij besluit van de Secretaris van Staat voor Justitie van 15 

November 1949 No. J.A. 5.2.13/12. (Djakarta) 

Vraag aan de leden: is er iemand die nog andere nummers van het  blad heeft dan degene 

waar ik over beschik en zo ja, kan ik daar een kopie van krijgen. Heel belangrijk zijn voor mij 

ook de ontbrekende bladzijden van nummer 3 en 4; hier wordt iets geschreven over de 

Weense druk! 
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De nummers die ik zelf van dit blad bezit (origineel of kopie) zijn hieronder weergegeven: 

 

15-03-1951 / No. 3 / Djakarta / blz. 1 t/m 6 (blz. 1 t/m 4 ontbreken!) 

15-04-1951 / No. 4 / Djakarta / blz. 1 t/m 4 (blz. 5 en 6 ontbreken!) 

15-05-1951 / No. 5 / Djakarta / blz. 1 t/m 6 

15-12-1951 / no. 12 / Djakarta / blz. 1 t/m 9 (inclusief opbrengstlijst veiling augustus 1951) 

 

15-01-1952 / no. 1 / Djakarta / blz. 1 t/m 11 (inclusief opbrengstlijsten veilingen 02-09-1951,  

                                                                         07-10-1951 en 04-11-1951) 

 

 Hoofdorgaan van de Algemene Vereniging van Philatelisten in Indonesie. 

Goedgekeurd bij besluit van de Secretaris van Staat voor Justitie van 15 

November 1949 No. J.A. 5.2.13/12. (Djakarta) 

15-02-1952 / no. 2 / Djakarta / blz. 1 t/m 11 (inclusief veilinglijst d.d. 06-04-1952) 

 

Deze postzegelvereniging in Djakarta heeft ook nog drie periodieke publicaties uitgegeven 

(bezit ik zelf ook): 

 

 Nederlandsch-Indische Vereeniging van Postzegelverzamelaars (Algemeene 

Vereniging van Philatelisten in Indonesië) 

Periodieke Publicatie No. 1 / 01-01-1949 / blz. 1 t/m 24 (inclusief twee losse bijlagen) 

 

 Algemeene Vereeniging van Philatelisten in Indonesië (voorheen Nederlandsch-

Indische Vereeniging van Postzegelverzamelaars) 

Periodieke Publicatie No. 2 / 01-07-1949 / blz. 1 t/m 32 

Periodieke Publicatie No. 3 / 15-10-1950 / blz. 1 t/m 28 

 

En tot slot zou ik graag ook nog de enige mij ontbrekende uitgave van de Zonnebloem 

Indonesia catalogi willen overnemen, die van 1960! 

 

Maarten Hartkamp  
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BRIEF VAN  LONDEN NAAR  SEMARANG, JAVA, NEDERLANDS-

INDIË 
Ton Voorbraak 

 

Brief op 23 februari 1872 vanuit Londen verzonden in de hierboven getoonde gevouwen  

omslag met bestemming Samarang in Nederlands Indië.  

Dat de geschreven inhoud uit deze omslag ontbreekt is geenszins een belemmering om tot een 

filatelistische uiteenzetting te komen, aangezien alle benodigde ingrediënten aanwezig zijn: 

 

Afb.1 

 de voorzijde van de briefomslag met daarop de belangrijkste gegevens (Afb. 1). 

 de achterzijde met het aankomstempel van  Samarang 1 april 1872 (Afb. 2). 

 de binnenzijde met de aantekening geschreven  door de ontvanger van de brief waaruit  

blijkt dat hij de brief op 2 april ontving (Afb. 3). De afzender van de brief was blijkens 

de initialen in de gebruikte postzegel en de aantekening op de binnenzijde van de brief, 

“Frederick Huth & Co.” 
1)

.  

 

 

 

 

 

 

  
Afb. 2  Afb. 3          
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De brief werd geschreven op 23 februari 1872 en dezelfde dag op het postkantoor bezorgd en 

hoewel niet verplicht, vooruitbetaald tot bezorging op het postkantoor van de plaats van 

bestemming. 

De portokosten bedroegen in de periode 5 januari 1872 tot 1 juli 1876 indien verzonden via 

Brindisi 1 shilling en 3 pennies voor een brief met een gewicht tot ½ oz. (= ½ ounce = ca.15 

gram), geschreven midden op de brief in paarse inkt als “1/3” (Afb. 4) en werd met contant 

geld betaald, waarna het “PAID” stempel werd geplaatst. 

 

 

 

 

 

Afb. 4  Afb. 5 

 

Londen gaf ook de 12½ (cents) in rood aan (Afb. 5). 

Dit was een verrekeningsaanduiding die aangaf dat de Britse posterijen 12½ cent zouden 

betalen aan de Nederlandse posterijen voor het vervoer van de brief vanaf Singapore. Dit 

gebeurde per Nederlandse afhaaldienst naar Batavia en over land tot Samarang. Op brieven 

vanaf 1867 vindt men voor dit doel nog een stempeltje in rood, maar vermoedelijk was dit in 

het ongerede of zoekgeraakt.  

Ook werd er 2 penny voor “Late Fee” 
2) 

 betaald, sinds 1858 te voldoen in de vorm van een of 

meer postzegel(s) en door de afzender zelf op te plakken. De afzender had hier al rekening 

mee gehouden en had de benodigde postzegel al geplakt op kantoor of meegenomen naar het 

postkantoor. 

De hiervoor gebruikte postzegel, met een waarde van 2 pence, was geperforeerd met de naam 

“HUTH” van de firma Huth & Co. 
1)

.  

                                                                 

Afb. 6            

Dit soort perforatie in een postzegel wordt ‘Perfin’ genoemd, een samenvoeging van 

(PERF)orated (IN)itial, en is bedoeld om diefstal (door personeel) van postzegels tegen te 

gaan. Tegenwoordig zijn er in het Verenigd Koninkrijk nog steeds bedrijven die Perfins 

gebruiken. 
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Van Londen ging de brief het kanaal over naar Frankrijk en via de in 1871 gereedgekomen 

13,7 km lange Mont Cenis-treintunnel door de Alpen (grensovergang  Frankrijk-Italië) naar 

de havenstad Brindisi in zuidoost Italië.   

Op 26 februari met de stomer “Nyanza” van de Peninsular & Oriental Steam Navigation 

Company (P&O) lijn vervoerd naar Alexandrië, Egypte. 

 

Afb. 7. s.s.’Nyanza’ 

                          s.s. ’Nyanza’ (1864-1904) was P&O’s laatste “paddle steamer” 

Aankomst op 29 februari, waarna de lading per trein naar Suez 
3)

 werd vervoerd. Op 1 maart 

per P&O stomer “Khedive” (1871-1897) via Aden 7 maart naar Galle, Ceylon, 16 maart. 

 

Afb. 8. s.s.  ’Khedive’ (1871-1897) 
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Vanuit Galle verder met de P&O stomer ‘Tanjore’ via Penang 23 maart naar Singapore, 

aankomst 26 maart. 

 

Afb. 9.  s.s. ’Tanjore’ (1865-1894) 

 

Het laatste deel van de zeereis werd gedaan door de stomer ‘V.P. (vice president) Prins’ van 

de Nederlandsch Indische Stoomboot Maatschappij (NISM) naar Batavia, 28 maart en over 

land naar Samarang, aankomst 1 april 1872. 

 

Afb. 10 
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Zoals eerder vermeld, ontvingen de Nederlandse posterijen voor het vervoer van deze brief tot 

de plaats van bestemming 12½ cent (aangegeven met rood potlood linksboven) van de Britse 

posterijen. 

De geadresseerde, Mess. Dorrepaal & Co., maakte een aantekening op de brief dat hij deze op 

2 april ontvangen had. 

 
1) 

Huth & Co.: Oprichter van de firma was de in 1774 in Duitsland geboren Johann Friedrich 

Andreas Huth, begonnen als handelaar in Hamburg en later ook in Coruña, Spanje, waar 

hij zijn vrouw Manuella leerde kennen. Zij ontvluchtten Spanje in 1809 tijdens de zgn. 

Peninsular Wars (1808-1814) en vestigden zich in Londen. In 1814 startte hij een zakelijk 

verband met John Frederick Grūning en ontstond de firma Huth & Co., een van de eerste 

zakenbanken. Met de vele contacten in Duitsland en Spanje groeide Huth & Co. uit tot een 

van de grootste bedrijven van het Groot-Brittannië  tot de firma in 1936 werd ontbonden. 

  
2) 

Late Fee: de brief werd aangeboden op het postkantoor na de normale openingsuren maar 

voordat de postzakken werden opgehaald voor verzending naar het hoofdpostkantoor. 

Omdat deze late aanbieding van poststukken door trage aanbieders veelvuldig voorkwam, 

bestond hiervoor al sinds 1794 een regeling, genaamd ‘Late Fee’. 

 
3)   

Hoewel het Suezkanaal al in 1869 was geopend, maakte de P&O daar nog geen gebruik 

van. Hun stoomschepen waren ongeschikt en zelfs indien schepen met een geringere 

diepgang zouden worden gebruikt, weigerde de Britse Post toestemming te geven. 

P&O, gebonden aan een contract tot 1880, moest hier voorlopig in berusten. Pas in juli 

1874 werd in het lopende contract de toestemming verleend om door het Suezkanaal te 

varen op voorwaarde dat P&O zou afzien van 30.000 pond op hun jaarlijkse subsidie en 

gebruik zou maken van een stoomsleepboot om de schepen door het kanaal te slepen. 
 

Bronnen: 

Moubray, Jane & Michael: British Letter Mail to Overseas Destinations 1840-1875. 

Kirk, Reginald: The P&O Lines to the Far East. 

World Wide Web. 
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TWEE  BRIEVEN  VAN  EN  NAAR INDIË 
Maarten Severijn 

 

Hierbij toon ik u twee fraaie brieven. 

 

Allereerst een aangetekende brief van Boekarest naar Soerabaja met stempeldatum 3 augustus 

1928 (Afb. 1). De frankering bestaat uit 13 waarden van de permanente uitgifte 1928 Koning 

Michaël I, totaal 20 lei. Doorgangsstempels van Constanta (4 augustus), dat aan de Zwarte 

Zee ligt, en Port Said (7 augustus); aankomststempel Soerabaja  3 september 1928. 

 
Afb.1, voorzijde 

 
Afb. 1, achterzijde 
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Een poststuk dat niet alleen voor de Indië-verzamelaar interessant is; het zou ook prachtig 

passen in een verzameling Roemenië, vooral in een gespecialiseerde verzameling van de 

Koning Michaëlzegels. 

Michaël I  was de laatste koning van Roemenië. Hij werd geboren in 1921 en regeerde, op 

jonge leeftijd en in turbulente tijden, in Roemenië tweemaal: van 20 juli 1927 tot 8 juni 1930 

en van 6 september 1940 tot 30 december 1947. Hij verwierf tijdens de Tweede Wereldoorlog 

populariteit, omdat hij er in 1944 in slaagde de nazigezinde dictator Antonescu te laten 

arresteren, waarna Roemenië zich overgaf aan de Geallieerden. Een leuk detail is, dat 

Antonescu na zijn arrestatie werd opgesloten in de postzegelkamer van het koninklijk paleis! 

 

Bron: Wikipedia 

Na de communistische machtsovername in 1947 werd Michaël gedwongen het land te 

verlaten, waarna hij in Zwitserland asiel zocht. In 1997, acht jaar na de val van het regime 

Ceausescu, kreeg hij het Roemeense staatsburgerschap terug en vanaf die tijd woont hij weer 

in het moederland. Op YouTube is een filmpje te zien van zijn 92
e
 verjaardag in 2013. 

De tweede brief is een aangetekende brief van Ketaun (Sumatra) naar Wenen, doorgezonden 

naar Petrovaradin, dat bij Novi Sad in het huidige Servië ligt (Afb. 2). In deze plaats staat een 

fort, dat een rol speelde bij de overwinning van het Oostenrijkse leger op de Turken in 1716. 

De brief, die op 4 september werd verzonden, kwam uiteindelijk aan op 29 december 1914, 

dus kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, nu een eeuw geleden. Een onvolledig 

censuurstempel getuigt hiervan. 
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Afb.2, voorzijde. Het lastige kortebalkstempel Ketaun, 4.9.14. 

 
Afb.2,  achterzijde. Doorgangstempels o.a. van de N.I. Postagent Singapore 11.11.14 en Wenen (23 december 1914). 

Aankomststempel Petrovaradin van 29 december 1914. 
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Ik had een vraag betreffende de afzender, Albert Zhuber von Okrog,  Station Chef der M.M.S. 

Wat betekent Station Chef der M.M.S.? Een station kun je in de buurt van zijn adres niet 

verwachten. En ook de afkorting M.M.S. zegt mij niets. 

Jan Heijboer, aan wie de vraag ook was voorgelegd, kwam al snel met een antwoord: 

“De oplossing is eenvoudig. De betreffende afzender is alleen op internet bekend als 

passagier, aankomend of vertrekkend uit Nederlands-Indië. Hij was dus niet in dienst van de 

overheid, anders waren zijn benoemingen, etc. wel terug te vinden. Hij was dus in dienst van 

een particuliere maatschappij. 

Rondspeurend in de bestanden m.b.t. tot Benkoelen, vond ik de Mijnbouwmaatschappij 

Simau (M.M.S. dus), die in 1908 een tramlijn van 33 km liet aanleggen tussen Napal Poetih 

en Lebong Tandai. Deze was in januari 1909 gereed en was in 1938 nog in werking. De MMS 

bestond nog in 1954 maar of deze nog actief was, weet ik niet. Het bedrijf is circa 1900 

opgericht als de Goud Exploratie Maatschappij Simau en snel daarna  omgedoopt in MMS. 

In Lebong Tandai was in 1938 een hulppostkantoor gevestigd, waarschijnlijk veel eerder 

opgericht. 

Puzzel opgelost! Met dank aan de krantenbank van de KB.” 
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STEMPELS OP DE ACHTERZIJDE VAN VELDELEN INDONESISCHE 

FRANKEERZEGELS 
Jan Hoogveld 

 

Enige tijd geleden vond ik enkele veldelen Indonesische frankeerzegels met op de achterzijde, 

de gomzijde dus, rubberen stempels, die mij onbekend voorkwamen. Alle zegels betreffen de 

waarde van Rp. 2.500,- uit de eendenserie die in 1990 werd uitgegeven (Afb. 1). 

 
Afb. 1  

De volgende stempels trof ik aan: 

1. Een kleinletterig drieregelig stempel met de tekst:  KHUSUS DIJUAL DI / AGEN 

POS/DEPOT BPM // KANTOR WARALABA (Afb. 2) 

 

 

  
 

Afb. 2 
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Volgens Bert van Marrewijk zou dit betekenen:  SPECIAAL TE KOOP BIJ / 

POSTAGENT/DEPOT BPM /  KANTOOR  WARALABA.              

De betekenis van ‘Waralaba’ kende hij aanvankelijk niet. Met wat googlen en zoeken in 

woordenboeken kreeg hij de betekenis boven water. ‘Waralaba’ is een Indonesische term voor 

allerlei ‘franchise’-activiteiten. ‘Kantor Waralaba’ is dus zoiets als ‘Franchisekantoor’ of 

‘Franchisebureau’.  De vraag is dus: waarom staat dit stempel op de achterkant van een vel (of 

veldeel) en wie deed dit. 

 

2. Een drieregelig stempel met grootformaat letters en de tekst: KHUSUS / AGENPOS / 

DENPASAR / (Afb. 3) met de betekenis SPECIAAL / POSTAGENT / DENPASAR. 

 

 

 
 
Afb. 3 

 

Mijn vragen zijn: waarom staan deze stempels op de achterkant van een vel (of veldeel), door 

wie zijn deze aangebracht en wat is er zo ‘speciaal’ aan? 

 

Graag uw reactie! 
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AFZENDERSTEMPELS  VAN  P.T.T.-INRICHTINGEN  N.N.G.  (4) 
Wim Vink 

 

 

Bij het doorspitten van oude gegevens vond ik in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

29 van April 1952 op pagina 78 de volgende mededeling betreffende het gebruik van 

Nederlandse portzegels in Nieuw-Guinea:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 maart 1952 is veruit de vroegste vermelding van gebruik van afzenderstempels van P.T.T.-

inrichtingen in Nederlands Nieuw-Guinea. 
 

 

Overgenomen met toestemming van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

 

 

 

 

 

Literatuur: 

 Vink,W. Afzenderstempels van P.T.T.-inrichtingen N.N.G. ZWP Mededelingenblad 

153 (2009)  32-35 = NNG 979-982; 

 Vink,W. & H. Dijkstra. Afzenderstempels van P.T.T.-inrichtingen N.N.G., vervolg. 

ZWP Mededelingenblad 157 (2010) 12-14 = NNG 1010-1012. 
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NAAR  FAKFAK  EN  TERUG 
Jan Hoogveld 

 

 

 
Voor- en achterzijde van een brief uit Den Helder naar een militair in Fakfak, vervolgens door de geadresseerde retour 

gezonden. 
 

Een postwaardestuk, enveloppe Geuzendam nr. 31, werd op 10 maart 1950 vanuit Den Helder 

met een bijfrankering van 5 cent in Van Krimpenzegels naar Nieuw Guinea gezonden, naar 

een militair, die het poststuk op 25 maart per aangetekende post naar Den Helder retour zond. 

De frankering in Nieuw Guinea-zegels bedraagt 65 cent. Voor reconstructie van de 

tariefopbouw moet men bedenken dat tot en met 30 juni 1951 de oude Nederlands-Indische 

posttarieven nog van kracht waren. De tariefopbouw is dan als volgt te verklaren: 
 

o Luchtbrief 5 – 10 gram  40 cent 

o Aantekenrecht   25 cent 
 

Aardig is, dat een zegel van Nederlands-Indië, 2 cent NVPH nr. 318, deel uitmaakt van de 

Nieuw-Guinea frankering. Dit was toegestaan tot 1 april 1950, de datum waarop de geld-

sanering voltooid moest zijn. 
 

Om meerdere redenen een leuk en interessant poststuk! 
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PARADIJSVOGELS  IN  1605 
Gerard van Welie, Lid van de Nederlandse Academie voor Filatelie 

 

 

Behalve met postzegels heb ik mij een aantal jaren bezig gehouden met het uitzoeken van 

mijn familiegeschiedenis.  Hierbij kwam ik in de universiteitsbibliotheek van Leiden een brief 

tegen uit 1605 van Jan van Wely, gericht aan professor Carolus Clusius (de Latijnse naam 

voor Charles l’Ecluse).  

Jan was juwelier in Amsterdam en handelde ook in allerlei buitenissige verzamelobjecten. Tot 

zijn klantenkring rekende hij onder andere Prins Maurits en Rudolf II, Keizer van het Heilige 

Roomse Rijk. Een kleurrijk iemand waar veel over te vertellen valt, maar ik beperk mij hier 

maar tot de brief. 

Deze gaat over een paradijsvogel, wellicht uit Nieuw-Guinea, die Jan aan Keizer Rudolf had 

verkocht. Het bijzondere was dat dit een complete vogel was. Meestal, zo staat in de brief, 

werden de poten er door de indianen (de bewoners van Nieuw Guinea!) afgehakt, omdat die 

erg lelijk waren. 

 

Veel van onze Nieuw-Guinea verzamelaars bestuderen deze vogels ook, maar dan als ze 

afgebeeld zijn op de postzegels van dit voormalig stukje tropisch Nederland. Hoewel dit niet 

over filatelie gaat, leek het mij voor u interessant mogelijk een van de oudste vermeldingen 

over de paradijsvogel te lezen. Deze vogel is dus al in de beginjaren van de VOC 

meegenomen naar patria. 

  

 

Laus Deo Adi 13 junio 1605 in Amsterdam 

 

Monsr. Lecluse,  

Eersame wijse ende voorsienighe heer. Ick bevinde mij voor desen met eenyge van de uwe 

waer door verstae dat u.E. geerne wildet weeten van den paradijs vogel met voeten, die wij 

aen den Keyser verkogt hebben, dat ick voor desen wel soude geadvyseert maer alsoo ick 

stracx naer u.E. leste missyve tot Leyden moste reysen hebt daermede opgestelt om selve bij 

u.E. te comen, het welck door andere affairen is belett ende vergeten geweest per advyse soo 

veel belangt den paradijs vogel is in alle forme geweest gelijk de vulgar soorte wat platachtich 

nyet van de ronde die se papaulben noemen, maer de ander soorte met sijne snawen die se de 

voeten noemen, hadde twee pooten oft voeten gelijck, een sparwer oft een kiecken, die nyet 

playsant maer wel lelijck stonden, staende platt tegen den buyck aengedoubt dat men nyet 

veel dan de clauwen coste sien. Daer was oock den bout aan den beenen gedroocht dat nyet 

playsant en stont, soo dat de indiaenen groot gelijck hebben dat se de voeten met den bout 

daerut snijden, want is het leelijckste van den vogel ende naer mijn gevoelen soo hebben se 

alle dergelijcke voeten oft pooten. Dit is het gene dat ick u.E. hier aff wete te scrijven per 

advyse. 

 

 

Herkomst: Leiden, Universiteitsbibliotheek, ms. VUL 101. 
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Paradisea apoda (bron: Wikipedia). De poten zijn volgens de briefschrijver de lelijkste delen van deze schitterende vogel. De 

soortnaam ‘apoda’ betekent overigens ‘pootloos’ en verwijst naar het in de brief genoemde gebruik  de poten te verwijderen 

alvorens de vogels naar Europa te verschepen. 
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                                                                                                                                Bron: Wikipedia 

 

Rembrandt van Rijn, Studie van twee paradijsvogels, pentekening 1630. Dit zijn duidelijk de ‘pootloze’ varianten, zoals 

Rembrandt ze hoogstwaarschijnlijk heeft gezien bij rijke verzamelaars of wellicht in eigen bezit had. 
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PTT-INRICHTINGEN IN  NIEUW-GUINEA EIND 1949 
Joop Hoogenboom 

 

Onlangs kwam ik in het bezit van een brief van het hoofdbestuur van de Post-, Telegraaf- en 

Telefoondienst te Bandoeng. Deze brief is het antwoord van het Hoofd van deze Dienst, Ir.  

L.A. Peletier, op een groot aantal vragen van de heer Klein uit Den Haag. Zijn vragen gaan  

over de  PTT-inrichtingen van Nieuw-Guinea op dat moment en dat is eind 1949.  

De brief geeft een overzicht van de situatie op een aantal terreinen zoals die op 20 december 

1949 bestond: 

 De namen van de PTT-kantoren, de aard van de kantoren en het aanwezig personeel; 

 De salarissen van het personeel; 

 De ramingen voor 1949 van de ontvangst van verkoop postwaarden en de ontvangsten 

telegrafie en de uitgaven; 

 De omvang van het telegraaf- en postwisselverkeer; 

 De radiodienst (kantoren, bezetting en salarissen); 

 De telefoondienst (die niet op Nieuw-Guinea bestaat). 

Aan het slot van deze brief merkt de heer Peletier op, dat de aanstaande soevereiniteits-

overdracht en de dan intredende wijzigingen in de staatrechtelijke verhoudingen tussen 

Nieuw-Guinea en het overige Indonesia, ook ingrijpende wijzigingen in het PTT-bedrijf op 

Nieuw-Guinea tot gevolg zullen hebben. Hij  verwacht dat de dienst ‘mogelijk rechtstreeks 

vanuit Nederland zal worden gedirigeerd’.  

 
Hierna is de brief in het geheel en leesbaar afgebeeld. 
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RUBBER  STEMPELS  VAN  ARUBA 
AANVULLING  1 

Bert van Marrewijk 

 

In ZWP 162 (1) is een eerste aanzet opgenomen tot inventarisatie van de rubberstempels van 

Aruba, die na de publicatie van Julsen en Bender (2) zijn gebruikt. Omdat nog regelmatig 

stempels met andere volgnummers, stempelinktkleuren of gebruiksdata worden gevonden, zal 

ik af en toe een aanvulling op de eerste publicatie samenstellen. Alleen nieuwe stempel-

modellen worden uitgebreid beschreven. Bij de reeds beschreven modellen wordt volstaan 

met het vermelden van de aangetroffen nieuwe volgnummers, inktkleuren of gebruiks-

periode.  

I. Ronde stempels 

 

2. Dubbelrings kortebalkstempel 

Alle eerder beschreven stempels (met volgnummers. 21 t/m 29 en 32) waren alle afgedrukt in 

grijstinten 

 

Aanvulling: Stempel met volgnummer 22 komt ook voor in blauw. Hier getoond op 

aangetekende brief met eveneens blauw R-stempel ORANJESTAD / ARUBA. Datum: 31 

OKT 1993; Afb. 1. 

 
Afb. 1  
 

3. Grootformaat cilinderbalkstempel 

Eerder beschreven volgnummers zijn: 101, 102, 112, 117, 120, 121 en 124. 

Aanvullingen: Volgnummers 115 en 119. 
 

Stempel 115 op aangetekende brief met zwart R-stempel KANTOOR ROYAL PLAZA / 

ARUBA. Datum: maand en jaar onleesbaar. Kleur: donkergrijs; Afb. 2. 
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Afb. 2 

 

Stempel 119 op aangetekende brief met zwart R-stempel ORANJESTAD / ARUBA. Datum: 

29.X.97. Kleur: donkergrijs; Afb. 3. 

 

 
Afb. 3 
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4. Middelgrootformaat openbalkstempel type 1 

Eerder beschreven volgnummers zijn P1-1, -2, -4, -5, -6, -8, -12; P2-1, -2, -5, -7, -8; P3-1 en 

P4-3. 

 

Aanvulling. Stempel met volgnummer P4-2. Datum: OCT -5 2010. Onvolledige lichtgrijze 

afdruk op filatelistisch gefrankeerde brief; Afb. 4 

 

 

 
Afb. 4 

 

II. Blokstempels 

 

1a. Vierregelig blokstempel van Oranjestad type 1 

Eerder alleen aangetroffen met volgnummer No. 21 – 83 en stempelkleur rood. 

 

Aanvullingen.  Stempel met volgnummer No. 17 – 83. Kleur: verschillende tinten blauw. Drie 

afdrukken resp. datum FEB 12 198?, FEB 24 1987 en  NOV…1985, de laatste nog met 

Antilliaanse frankering; 2 maanden vóór de Status Aparte; Afb. 5 en 6. 
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Afb. 5. Stempeldatum FEB 12 198? 

 

 
Afb. 6. Stempeldatum slecht leesbaar: NOV 12 (?) 1985  

Aangezien dit stempelmodel nu ook is aangetroffen met plaatsnaam San Nicolaas (let op de 

schrijfwijze!), is het model met plaatsnaam Oranjestad nu aangeduid met 1a i.p.v. 1 en wordt 

het stempel van San Nicolaas als type 1b opgenomen. Deze wijziging is ook bij model II. 2 

doorgevoerd, hoewel daar nog geen stempel met plaatsnaam San Nicola(a)s is aangetroffen.  

 

1b. Vierregelig blokstempel van San Nicolaas  type 1 
Aangetroffen volgnummer No. 12 – 83 op Internationale Antwoordcoupon, Datum: NOV -2 

1990. Kleur: donkergrijs; Afb. 7. 
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Afb. 7  

 

2a. Vierregelig blokstempel van Oranjestad type 2 

 

Dit stempel wordt in (1) bij de beschrijving aangeduid als ‘zonder kastje’. Echter bij 

verschillende nu gevonden stempels worden meer of minder duidelijke aanwijzingen voor een 

zes- of achtzijdige omraming aangetroffen. Voorlopig wordt de oude omschrijving 

gehandhaafd, totdat meer duidelijkheid over de aard van de afgedrukte ‘randen’ is gevonden.  

  

Eerder aangetroffen volgnummers: No. 1, 2 en 10. Alle grijs. 

 

Aanvullingen. No.2 in staalblauw; No. 8. 

No. 2: Op aangetekende brief met R-strookje ORANJESTAD / Aruba. Datum: 6 OKT 1988; 

Afb. 8.1 en 8.2 

 
Afb. 8.1. Gehele envelop 
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Afb. 8.2. Uitsnede 

 
Afb. 9. Afdruk 29 DEC 198? 

 

 

No. 8: 3x met onvolledige data 11 JAN 19.., 8 MAART 19.. en  29 DEC 198?. Kleur: grijs; 

Afb. 9. Op de bovenste stempelafdruk in Afb. 9 is de ‘omraming’ vooral onder de 

stempeltekst opvallend. 

Op twee brieven komen postzegels voor uitgegeven in 1989. Dit wijst op een gebruiksperiode 

rond 1990. Dit komt overeen met de eerder gevonden gebruiksperiode 1988-1992. 

 

Geciteerde bronnen: 

 

(1) Bert van Marrewijk, 2012. Rubber stempels van Aruba: Eerste aanzet tot inventarisatie.  

ZWP nr. 162: 42-71. 

(2) Frank W. Julsen & A.M. Benders, 1976. A postal history of Curaçao and the other 

Netherlands Antilles. Van Dieten, Den Haag. 
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CURACAO: NIEUWE  NAAM  POSTORGANISATIE  
 

Joop van Sikkelerus, onze correspondent ter plaatse, zond ons een scan van een artikel uit de 

Amigo van 1 februari 2014 over de naamswijziging van de Curaçaose posterijen . 

 

POSTTARIEVEN ARUBA 2009 
 

Tijdens wat opruimingswerk kwam Hans Kremer de bijgesloten aankondiging van de  

Posttarieven 2009 van Aruba tegen. Wellicht nuttig voor onze tarievenspecialisten! 
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FILATELIE  IN  SURINAME  ANNO  2014:  EEN ‘BIJNA-DOOD’ -

ERVARING 
Bert van Marrewijk 

 

 

Proloog 
Toen ik medio december jl. naar Paramaribo vertrok om mijn oudste dochter en haar gezin op 

te zoeken, die daar sinds oktober 2013 een nieuw leven proberen op te bouwen, had ik een 

ambitieus ‘filatelistisch programma’ voor ogen. Want onze kennis over wat er zich sinds de 

onafhankelijkheid van Suriname op filatelistische gebied allemaal heeft afgespeeld is wel erg 

beperkt. Al hebben een aantal ZWP-ers als Teus Kamper, Fred Bruijning, Henk Teunis 

Jacques van Deelen en ikzelf de nodige bladzijden in de ZWP-Mededelingen gevuld, de 

informatie die we boven water hebben gekregen is toch fragmentarisch, onvolledig en soms 

speculatief. 

In gedachten had ik al een ontmoeting op het hoogste Surpost-niveau gepland, het vergaren 

van een complete set tarieflijsten en ontmoetingen met plaatselijke verzamelaars, die niet 

alleen over veel informatie maar liefst ook over grote collecties aan posthistorisch interessante 

brieven en documenten uit de Republiekperiode beschikken. Na een week Paramaribo 

begreep ik echter al, dat ik mijn ambitieniveau drastisch diende bij te stellen en dat ik blij 

moest zijn met elke grein informatie die ik te pakken kon krijgen. 
 

De Surinaamse postorganisatie: Surpost  
Surpost is geen gewoon staatsbedrijf maar een parastataal bedrijf, bij wet ingesteld als een 

rechtspersoon sui generis. Het personeel is dus geen ambtenaar, of landsdienaar, zoals het in 

Suriname zo prachtig heet, maar de arbeidsvoorwaarden vallen onder het privaatrecht. 

De precieze status is mij niet helemaal duidelijk geworden, maar het lijkt me zoiets als de NS 

en ProRail in Nederland; de staat is wel de enige aandeelhouder, maar de bedrijven zijn 

geprivatiseerd.  

In de periode dat ik in Suriname vertoefde, verkeerde Surpost in wanorde. De voormalige 

directeur is ontslagen en in staat van beschuldiging gesteld wegens belangenverstrengeling 

(o.a. betrokkenheid bij een concurrerend postgerelateerd bedrijf) en etnische discriminatie bij 

het personeelsbeleid. En de interim-directeur is vrij kort na zijn aantreden in aanvaring 

gekomen met de vakbonden, zodat (een deel van) het personeel, waaronder de postbezorgers, 

tot een ‘sit down’-staking is overgegaan.  Mogelijk dat daardoor de door mij verstuurde post 

er zolang over gedaan heeft om op de plaatsen van bestemming aan te komen; daarop kom ik 

later nog terug.  

Van de problemen bij de post wordt in de pers uitvoerig melding gemaakt. Twee voorbeelden 

zijn te zien in Afb. 1 en 2. 
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Afb. 1 en 2. Dagblad Suriname Nationaal van  vrijdag 20 december 2013 en zaterdag 04 en zondag 05 januari 2014. 

 

 

Op informatiejacht 

Al voorafgaand aan mijn bezoek had ik via de site van Surpost contact gelegd met Mw. Sarida 

Pirbux, Chef PR en Customer Service van het Surinaamse postbedrijf. Zij had al enkele van 

mijn vragen elektronisch beantwoord, o.a. dat de afkorting LK of LKT op aantekenstrookjes 

en in roodfrankeerstempels ‘loket’ betekent en niet ‘landskantoor’, zoals Teus Kamper ooit 

heeft gesuggereerd. De overige vragen hoopte ik ter plekke met haar te kunnen bespreken. Ik 

had echter geen flauwe notie waar ik haar moest zoeken; het meest waarschijnlijk leek mij het 

hoofdpostkantoor Paramaribo aan het Kerkplein.  

Toen ik vlak voor de jaarwisseling een bezoek bracht aan het postkantoor ‘Nieuwe Haven’, 

gelegen op ‘Land van Dijk’, op de hoek van de Willem Campagnestraat en de Loorstraat op 

de grens van de ressorten Centrum en Beekhuizen (dit ten gerieve van de Paramaribo-

kenners!; Afb. 3), was het lot me echter gunstig gezind. 
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Afb. 3. Achterzijde Postkantoor Paramaribo – Nieuwe Haven 
Ik worstelde mij naar de ingang door een haag van op stoelen gezeten luidruchtige lieden van 

beiderlei kunne met vrolijke rode capjes op, naar ik achteraf uitvond stakende postbezorgers 

die hun ‘sit down’-actie dus wel heel letterlijk namen. Binnen gekomen vroeg ik de dames 

achter de twee loketten of ik een ‘interieurfoto’ mocht maken. Helaas, de lokettisten gaven 

mij te verstaan, dat zulks alleen met voorafgaande instemming van de bevoegde autoriteiten 

mogelijk was en dat zij er in elk geval niet op wilden staan. Ik moest het maar aan de ‘chef’ 

vragen. En zo stond ik na een kwartiertje antichambreren in een nauwe doorloop naar het 

‘kantoor van de chef’ opeens oog in oog met het charmante Hoofd Public Relations en 

Customer Service. Mw. Pirbux stond mij vriendelijk te woord, hoewel ze op de meeste van 

mijn vragen en verzoeken weinig concrete informatie kon verstrekken.  

Zoals een goed PR-medewerker betaamt, zei ze met veel woorden bijna niets inhoudelijks, 

maar tussen de regels door werden mijn bange verwachtingen over de deplorabele staat van 

Surpost meer dan bewaarheid. Een gesprek met ‘de directeur’ of een andere hooggeplaatste 

van de post kon ik in elk geval wel vergeten. Wel kreeg ik van haar een overzicht van 

Depothouders in en buiten Paramaribo (Afb. 4a en 4b; zie ook Afb. 8) en de toezegging dat 

ze mij telefonisch zou informeren over de mogelijkheden om binnen foto-opnamen te maken. 

Het werd ´buiten wel, maar binnen niet´, maar toen dat bericht bij mijn dochter binnenkwam, 

zat ik al lang en breed weer in Ptatakondre. En had ik hier en daar toch al een binnenkiekje 

gemaakt. Foei! 
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Afb. 4a. Exterieur van het Depot in boekhandel ‘Warteco’ aan de Johan Adolf Pengelstraat 54bn 

 
Afb. 4b. Idem, interieur 

 

 

 

 

 

SUR 226 



Augustus 2014                                                                 ZWP Mededelingenblad nr.165 – bladzijde  43 
 

 

Vanaf Land van Dijk was het eenvoudig om door te fietsen naar het stadsbijkantoor Zorg en 

Hoop waar zich voorheen de Filatelistische Dienst bevond. Het was een schokkende ervaring 

het ooit zo fraaie gebouw in staat van ontbinding, afbladderend en door struikgewas 

overwoekerd terug te zien. Klaar voor de slopershamer, verkocht aan een ´nieuwe´ chinees  

die op deze heilige grond ongetwijfeld weer een (witwas?)supermarkt zal neerzetten, waarvan 

er inmiddels in bijna elke straat van Paramaribo al een te vinden is. 

Direct na de jaarwisseling bezocht ik het hoofdkantoor aan het Kerkplein. Hoewel het gebouw  

van buiten wel toe is aan een ‘verfie-kwassie’-beurt (Afb. 5), was de baliegalerij opgevrolijkt 

met een heuse kerstboom en andere versieringen (Afb. 6). 

 
Afb. 5. Hoofdpostkantoor Paramaribo – Kerkplein 
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Afb. 6. Deel van de lokettengalerij Hoofdpostkantoor Paramaribo – Kerkplein 

 

Opmerkelijk vond ik de grote brievenbus met drie gleuven: Binnenland, Nederland en 

Overige bestemmingen. De speciale band met het voormalige moederland is dus nog niet 

helemaal verbroken (Afb. 7). 

 
Afb. 7 
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Aan de gewone loketten was het aantal beschikbare postzegels gering. Voor speciale zegels 

werd ik naar het filatelieloket verwezen, waar enkele recente uitgiften in kleine hoeveelheden 

voorradig waren. Ik beperkte mij, op verzoek van Teus en Jacques, tot de ‘buiten het 

jaarprogramma’ uitgegeven ‘Eenheidszegels’. Helaas kwam ik niet verder dan de zegels in 

een mapje en een slordige eerstedagafdruk op grootformaat envelop. De mooie waren er 

kennelijk al tussenuit gevist en de brugparen en andere specialiteiten al lang in het 

handelscircuit beland. Toch moest ik voor deze twee producten al een pittige meerprijs 

betalen vergeleken met de nominale waarde.  Hopelijk zijn mijn opdrachtgevers er toch een 

beetje gelukkig mee. 

Maar misschien dat de postzegelhandel nog wat te bieden had. Dus wandelde ik –fietsen is in 

de door suvs en ander mobiel ongerief verziekte binnenstad nagenoeg onmogelijk- naar de 

Malebatrumstraat waar sinds jaar en dag een postzegelhandel was gevestigd. Volgens 

Erfmann en Stuut, Deel 2 (1) bevond zich  in de jaren ’70  op nr. 4 de toko van D. Chin. 

Helaas lijkt de postzegelhandel in Paramaribo een stille dood gestorven te zijn. Niet 

onbegrijpelijk in het licht van wat ik later van de voorzitter van de Surinaamse Filatelisten 

Vereniging te horen kreeg; zie volgende alinea. 

 Ik verheugde mij bij voorbaat op een bezoek aan Mw. W(illy) Van Leesten-Samson, 

voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Filatelisten, door Teus in een mailbericht 

omschreven als een ‘krasse oude dame’. Ik werd door haar allerhartelijkst ontvangen. 

Gezellig koutend brachten we enkele uren door op haar bovenveranda vol met de 

bloemstukken van de recente viering van haar 80
e
 verjaardag en met uitkijk over ‘Flora’, een 

uiterst toepasselijk naam voor het bloemrijke ressort, waarin haar woning gelegen is. Zij 

schetste een nogal droevig beeld van het filatelistisch leven in Paramaribo. In feite heeft de 

vereniging opgehouden te bestaan. Er zijn geen betalende leden meer. Wel organiseert Mw. 

Van Leesten nog maandelijkse bijeenkomsten bij haar thuis, die vrij toegankelijk zijn voor 

iedereen, die in ‘postzegelen’ is geïnteresseerd. Per bijeenkomst komen er zo’n 10 à 15 

bezoekers.  

Modern Suriname is als verzamelgebied volledig uit de gratie. De vele uitgiften met steeds 

minder gebruik van Surinaamse motieven -hoewel die voor het opscheppen liggen-, de hoge 

nominale waarden die geen enkele relatie hebben tot de werkelijke tarieven en de slechte 

verkrijgbaarheid van zegels op de postvestigingen -zelfs werd soms de laagste waarde als 

sperwaarden gebruikt, die niet aan het loket te koop was-, hebben de verzamelaars doen 

afhaken. Een extra grief is ook, dat ´specialiteiten´als brugparen en ongetande zegels, zelden 

of nooit in Suriname te verkrijgen zijn en dan nog tegen woekerprijzen. De vereniging heeft, 

bij monde van haar voorzitter, regelmatig bij de Surpostdirectie gepleit voor een meer 

verzamelaarvriendelijk uitgiftebeleid, maar dergelijke verzoeken waren aan dovemansoren 

gericht. Surpost verschuilt zich doorgaans achter het argument, dat de zeggenschap over de 

uitgiften berust bij ‘de agent’, Van Reijen International Agencies Ltd., op Guernsey. 

De huidige Interimdirecteur van Surpost, Dhr. Lesley Power, heeft Mw. Van Leesten wel 

opgenomen in een adviescommissie, maar na een eerste bijeenkomst heeft ze geen 

uitnodiging meer gezien. Mogelijk was ze te kritisch.  

Zelf  specialiseert Mw. Van Leesten zich wat Suriname betreft op gelegenheidsstempels, 

carnets en eerste vluchtbrieven, die we samen bekeken hebben. 

 

Postvestigingen 

Kort na de onafhankelijkheid maakte de Surinaamse post een periode van groei door. Het 

aantal postvestigingen werd uitgebreid, zowel binnen de agglomeratie Paramaribo als in de  
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buitengewesten. In een overzicht van de hand van Teus Kamper in ZWP 139 [2004; (2)] 

verdubbelde het aantal vestigingen tussen 1976 en 1984 (van 12 naar 24) en ontwikkelde zich 

een landelijk dekkend netwerk.  Naast hulpkantoren en agentschappen  in de  grotere 

woonoorden in het kustgebied (Nieuw Nickerie, Wageningen, Friendship, Groningen, Nieuw 

Amsterdam, Moengo en Albina) en ten zuiden van Paramaribo (Lelydorp, Onverdacht, 

Onverwacht, Brokopondo) kwamen er ook  vestigingen in kleinere kernen in het kustgebied 

(Tijgerkreek) en woonoorden dieper in het binnenland als Pokigron, Djoemoe, 

Stoelmanseiland en Apoera, de geplande havenplaats aan de Corantijnrivier in het nimmer 

gerealiseerde Ontwikkelingsplan West Suriname. Daarnaast kwamen er in Paramaribo en de 

verstedelijkte randgebieden nieuwe  agentschappen bij, zoals in Elsabethshof, Flora, Kwatta 

en Latour. Deze laatste kom je regelmatig op poststukken tegen, maar van de nieuwe 

postvestigingen buiten Paramaribo heb ik zelden (Apoera) of nooit (Tijgerkreek, Pokigron, 

Djoemoe, Stoelmanseiland) stempelafdrukken gezien.  

Na 1984 hebben er nog vele mutaties plaatsgevonden, waarbij enkele nieuwe of vervangende 

postvestigingen verschenen (Welgelegen, Billiton, Totness), maar veel meer agentschappen 

en hulpkantoren weer werden opgeheven. In plaats daarvan kwam een stelsel van ´Depots´, 

een vestigingsvorm die het midden houdt tussen een agentschap en postzegelverkooppunt. Je 

kunt er momenteel alleen nog postzegels kopen -voor zover voorradig- en je brieven of 

pakketjes afgeven, die een aantal keren per week worden opgehaald en gestempeld op het 

Kerkplein (binnenlandse post) of de Nieuwe Haven (post naar het buitenland).  

Enige jaren terug beschikten de ‘Depots’ ook over baliefrankeermachines, maar die waren -

althans bij de door mij bezochte Depots in Paramaribo- niet meer in gebruik.  Volgens het 

overzicht in Afb. 8 waren op 11 januari 2012 dertig Depots, verspreid over het hele land, 

operationeel, maar een aantal van de op deze lijst vermelde Depots is intussen alweer 

opgeheven en mogelijk ook door andere vervangen. 

 

 
Afb. 8. Overzicht Depots Surpost   
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Volgens het telefoonboek van Suriname bestaan er naast de twee kantoren in Paramaribo en 

het postkantoor in Nieuw Nickerie nog maar drie hulppostkantoren: Wageningen, Totness en 

Lelydorp. Deze vier (hulp)kantoren buiten Paramaribo heb ik aangeschreven (Afb. 9) met het 

verzoek een aan mijn adres in Nederland geadresseerde en voorgefrankeerde ansichtkaart te 

willen afstempelen en naar Nederland te verzenden. 

 

 
Afb. 9 

 

Alle vier deze vestigingen beschikken in elk geval nog over een eigen poststempel, al lijkt het 

stempel van Totness al lang niet meer in gebruik en laat de kwaliteit van alle stempels te 

wensen over; Afb. 10a-10d. 
 

Lelydorp Nieuw Nickerie 

  
Afb. 10a Lelydorp  Afb. 10b Nieuw Nickerie 
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Totness Wageningen 

 

  
Afb. 10c Totness Afb. 10d Wageningen, Sur. 

 

In Tabel 1 zijn de datum van verzending, de datum van ontwaarding en de datum van 

aankomst van deze vier stempels bij geadresseerde weergegeven.  

 

Tabel 1. Data van ontwaarding en aankomst in Nederland van op 6 januari aan 4 (hulp)post-

kantoren opgestuurde ansichtkaarten. 

 

Kantoor:    Dagtekening:   Aankomst in Wageningen, Ned. 

Lelydorp   -7.-2.20-14   14.2.2014 

Nieuw Nickerie  17.02.2014   22.2.2014 

Totness   27-6.2011 (!!)   14.2.2014 

Wageningen, Sur.  17- 2……….   17.3.2014 

 

Overigens zeggen deze data niet zoveel over de punctualiteit op de betrokken kantoren. De 

late data kunnen een gevolg zijn van vertraagde doorzending vanuit Paramaribo naar de 

plaatsen van dagtekening respectievelijk naar Nederland als gevolg van de stakingsacties. 

 

Hoe frankeer ik mijn post?  

 

Al bij mijn eerste bezoek aan het postkantoor Nieuwe Haven, na mijn gesprek met Mw. 

Pirbux, had ik bij de loketdames gevraagd naar de geldende posttarieven, een nieuwe 

tarieflijst en de voorradige postzegels en postwaardestukken. De dames staarden mij wat 

verbaasd aan; nee, een tarieflijst hadden ze niet; eventuele tariefwijzigingen werden vanuit het 

Postkantoor Kerkplein doorgegeven. Postwaardestukken kenden ze niet en mijn 

aanmoedigende toelichting “briefkaarten, luchtpostenveloppen, aerogrammen” verhoogde 

alleen de wazigheid van de blik in hun ogen. Maar postzegels hadden ze wel. Liefst vijf 

verschillende en ook hele mooie plakzegels in vier waarden. Welgeteld vijf verschillende 

postzegels waren dus in de aanbieding op dit internationaal uitwisselingskantoor annex 

pakkettencentrum, van welke bovendien geen enkele in waarde overeenkwam met een tarief  

voor binnenlandse of buitenlandse postverzending: drie dollarwaarden  (SRD 0,75, 0,90 en 

2,50) uit de permanente vogeltjesserie van augustus 2008 (Zo. 1559-1566; Afb. 11a), een 
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vogelzegel van 55 cent uit 1977 (Zo. 85; Afb. 11b) , waarop de grijsborstsabelvleugelkolibri 

(sic!) te zien is. 

 

 
Afb. 11a 

 

 
Afb. 11b 

 

En natuurlijk de onverwoestbare ‘Port Payé’-zegel op 60 cent uit dezelfde vogelserie; Afb. 

11c. 

 
Afb. 11c. Prentbriefkaart naar Nederland, (over)gefrankeerd met ‘Port Payé’-zegel (SRD 1,85) + 55 cent vogelserie 1977 
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Op mijn vraag, hoe hiermee het juiste tarief voor een kaart naar Nederland viel samen te 

stellen werd mij de combinatie SRD 0,90 + SRD 0,75 + 55 cent kolibrie (een tot dollarwaarde 

omgewaardeerde guldenszegel) aanbevolen. Dat is totaal SRD 2,20, slechts 10 cent teveel; 

Afb. 12. 

 
Afb. 12 

 

Bijna had de jongste dame, kennelijk nog niet geheel in het vak doorkneed, mij de P.P.-zegel 

voor de nominale waarde van 60 cent verkocht, maar haar collega greep op tijd in en ik moest 

SRD 1,85 neertellen, zijnde het kaarttarief voor Nederland tot 2009. Hiermee werd dus een 

van de meest prangende vragen waarmee ik rondliep opgelost: de plakwaarde van deze ‘Port 

Payé’-zegel is kennelijk lange tijd ‘meegegroeid’ met het tarief van een prentbriefkaart naar 

Nederland (en andere landen in Europa). Nu is voor een kaart naar Nederland bijfrankering 

nodig van SRD 0,25.  

 

Na mijn bezoeken aan het hoofdpostkantoor aan het Kerkplein en drie Depots had ik mijn 

voorraadje zegels kunnen uitbreiden met  de twee eenheidszegels uit nov. 2013  (zie Afb.10a 

en 10c), twee samenhangende vlinderzegels van SRD 0,45 en 1,70 (samen 2,15, dus bijna 

juist tarief voor een kaart naar Nederland en ook voor een binnenlandse brief; Afb. 13) en een 

kikkerzegel van SRD 3.00 die samen met de 55ct kolibrie goed was voor een brief tot 20g 

naar Nederland (Afb. 14 en 15). En voor noodgevallen had ik ook nog het vogeltje van SRD 

2,50. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 13 Afb. 14 
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Afb. 15. Envelop met juiste frankering SRD 3,55 naar Nederland via combinatie dollarwaarde (SRD 3,00) met 

omgewaardeerde zegel 55 cent uit de guldenperiode 

 

Om alle 20 kaarten naar Nederland te verzenden had ik in totaal 6 verschillende 

zegel(combinatie)s  nodig met plakwaarden van SRD 2,10 (1x; juist tarief; Afb. 16), 2,15, 

2,20, 2,30, 2,40 en 2,50; Afb. 17a en 17b; Afb. 18a en 18b). 

 
Afb. 16. De enige mogelijke combinatie voor verzending van een juist gefrankeerde prentbriefkaart naar Nederland: SRD 

0,45 + 0,75 + 0,90 = SRD 2,10 
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Afb. 17a en 17b. Twee noodzakelijke overfrankeringen op prentbriefkaarten naar Nederland: Port Payé-zegel  (SRD 

1,85) + SRD 0,45 = SRD 2,30 (17a) resp. Port Payé-zegel (SRD 1,85) + omgewaardeerde vogelzegel 55 ct = SRD 2,40 

(17b) 

 

 

 

 

 
Afb. 18a. Deze met 40 dollarcent (SRD 0,40) overgefrankeerde kaart kwam in zwaargehavende staatbij de geadresseerden 

aan. De beschadiging is veroorzaakt door de machinale verwerking in Nederland 
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Afb. 18b. Excuuskaartje van PostNL. Het beschadigde poststuk en het excuuskaartje waren samen ingeseald. 

 

Omdat mijn eigen collectie in overgrote meerderheid bestaat uit kaarten en brieven naar 

Nederland en enkele andere buitenlandse bestemmingen (vooral VS) hoopte ik in Suriname 

wat binnenlands gefrankeerde poststukken te vergaren. Ondanks verzoeken aan familie en 

kennissen, ben ik er niet in geslaagd ook maar een enkel gefrankeerd binnenlands gelopen 

stuk te bemachtigen. Voor zover ik al binnenlandse poststukken onder ogen heb gehad -ook 

dat waren er maar enkele- waren deze afkomstig van ambtelijke diensten en voorzien van een 

F.B.A.-stempel  (Frankering bij Abonnement) of een ‘Port Betaald’-stempel (Afb. 19a en 

19b). 

 

 
 

Afb. 19a. Afb. 19b 
 

Conclusie 
De situatie van Surpost en de filatelie in Suriname is bepaald niet rooskleurig. Voor beide 

geldt dat de doodsklok begint te luiden. Sprak de jury op de Filamanifestatie, die medio april 

in Wijk aan Zee werd gehouden, naar aanleiding van het door mij getoonde posthistorisch 

materiaal van de Republiek Suriname nog van ‘pionierswerk’, zelf begin ik me na mijn 

bezoek aan Suriname meer een lijkbezorger te voelen. Hopelijk schat ik de situatie te 

pessimistisch in.  
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*** 

 
 

 

Zo maar een leuke briefkaart uit Soerabaja als opvul. 
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ONBEKEND  CARNET 
Willem Erfmann 

 

 

Op 29 maart van dit jaar bezocht ik een kleine beurs in mijn woonplaats Harderwijk, welke 

jaarlijks wordt gehouden. Het gebouw waarin de beurs werd gehouden bevindt zich op 

loopafstand van mijn huis. Bij een voor mij onbekende handelaar kocht ik enkele grote 

gelegenheidscarnets van Suriname, niet omdat ik ze mooi vond, maar omdat ze mij onbekend 

voorkwamen en er niets beters te vinden was. 

Bij thuiskomst bleek dat één carnet toch een verrassing opleverde. De opgeplakte zegels, 

NVPH 520-521, werden op 29 oktober 1969 uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (I.A.O.). Van de eerste dag van uitgifte zijn 

minstens vijf typen fdc’s bekend (Afb. 1). 

 

 
Afb. 1. Een van de vijf bekende typen fdc’s 50 Jaar Internationale Arbeidsorganisatie (I.A.O.) 

 

Ik kende echter geen carnet! (Afb. 2 en 3)  

Na vergelijking van het eerstedagstempel en het stempel op het carnet bleek het laatste een 

totaal ander stempel te zijn. Niet met datum 29 oktober 1969, doch 9 november 1969, en ter 

gelegenheid  van het 50-jarig bestaan van de Surinaamse Haven en Transport Arbeidsbond 

(S.H. e.T.A.B.). Dit was mij geheel onbekend, vandaar dat er een aanvulling moet komen op 

‘Reclame- en gelegenheidsstempels’, deel 1, hoofdstuk 13, blz. 367: 
 

Nr. 21 wordt nr. 22. 

De tekst bij nr. 21 wordt:  

 “Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Surinaamse Haven en Transport 

Arbeidsbond werd een bijzonder stempel gebruikt met een diameter van 32 mm en de tekst 

‘Paramaribo – 1919 – 1969 – 9 november’ en in lauwerkrans ‘S.H. en T. A. B.’. Gebruik 

bekend op carnet van 24,7 x 17 cm.” 
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De vondst roept enkele vragen op: 

 Wie heeft meer informatie over dit carnet? 

 Wie heeft gelegenheidsenveloppen of ander materiaal met dit stempel? 

Gaarne uw reactie, inclusief (kleuren)kopieën, aan de redactie van ZWP en/of aan: 

W.K. Erfmann, Alb. Thijnmlaan 210, 3842 ZJ Harderwijk 

 

 
Afb. 2 

 
Afb. 3 
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REPUBLIEK  SURINAME  POSTZEGELJAAR  2013 
Teus Kamper en Jacques van Deelen  

 

Teus Kamper en Jacques van Deelen zonden de redactie enkele scans betreffende de indeling 

van brugparen van uitgiften van de Republiek Suriname in 2013. 
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VERVALSING  SURINAAMS  ZEGEL 
Teus Kamper 

 
Een zegel NVPH Suriname 213f, dus met dubbele opdruk waarvan één kopstaand, werd door 

mij aangekocht op een veiling met de vermelding dat het zegel was gekeurd door H. van der 

Loo. Dit bleek uit een op de achterzijde van het zegel geplaatst keurstempeltje. Daar ik de 

kopstaande opdruk niet vertrouwde, heb ik na aankoop de zegel laten keuren, met als resul-

taat dat mijn vermoeden werd bevestigd: de kopstaande opdruk was vals. De zegel werd 

daarop geretourneerd naar de veilinghouder, die vervolgens de zaak financieel correct 

afhandelde. 
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EEN  NIEUW  SUBTYPE ‘UITVOERSTATISTIEKRECHT’ - VIGNET 
Bert van Marrewijk 

 

In Deel 2 van hun onvolprezen studie over de Posthistorie van het Rijksdeel Suriname (1) 

voeren de auteurs, Willen Erfmann en Egbert Stuut, in diverse hoofdstukken allerlei postale 

en administratieve stempels en vignetten ten tonele. Sommige daarvan zijn unica en van veel 

andere hebben zij ook maar enkele voorbeelden al dan niet in verschillende uitvoering onder 

ogen gehad. Dit deel van het handboek vormt dan ook een ware uitdaging voor elke 

verzamelaar, die ‘iets van Suriname’ heeft, om toch nog eens de ergens opgeborgen stukken 

met onbegrepen administratieve stempels of minder algemene formulieren en vignetten te 

voorschijn te halen en te vergelijken met wat de auteurs daarover te melden hebben. Zo kom 

je er eindelijk achter wat er zo lang in dat opbergdoosje heeft liggen wachten op een 

verklaring. En met een beetje geluk vind je zelfs een nuttige of interessante aanvulling op een 

van de vele onderwerpen die in de studie aan de orde komen. 
 

Dat was ongeveer het uitgangspunt waarmee ik een paar bijna vergeten enveloppen opdolf, 

die al jarenlang in een sigarenkistje op ‘nadere opheldering’ lagen te wachten. Twee stukken 

met niet of nauwelijks leesbare dagtekening, die blijkens de frankering ergens uit de jaren ’50 

moesten dateren en die beide waren voorzien van een ‘Uitvoerstatistiekrecht’-vignet. Deze 

vignetten worden door Willem en Egbert besproken in Deel 2, par. 21.4, blz. 107-108.  

Mijn beide vignetten vermelden, net als de typen 1 t/m 4 uit het handboek, een Recht van 10 

cent. Het was dus nog alleen een kwestie van ‘vergelijken en meten’ om te bepalen hoe ze in 

het systeem van de schrijvers ingepast kunnen worden. 

Het eerste vignet bevindt zich op een luchtpostbrief die op 23.IV.55 verzonden is van 

Paramaribo naar ’s-Gravenhage, gefrankeerd met 30ct Koningin Wilhelmina uit 1945 (NVPH 

234). Het vignet is driezijdig getand -alleen rechts ongetand- met afmetingen 74 x 26mm. 

Kleur papier: bruinig wit. De tekst is cursief en het recht 10 cent; Afb. 1.  

 
Afb. 1 
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Dit exemplaar behoort ongetwijfeld tot Type 1 van het handboek. De kleine verschillen in 

lengte en hoogte met het daarin afgebeelde exemplaar zijn wel te verklaren. Vermoedelijk 

werd de druk aangebracht op ongelijnde vellen papier en werden deze daarna niet al te secuur 

horizontaal en verticaal geperforeerd. Het in het boek afgebeelde exemplaar is boven en 

rechts ongetand en 2 mm hoger dan mijn strook. Het moet rechtsboven in het vel gezeten 

hebben, terwijl mijn strook ergens midden rechts gezeten heeft. Mijn exemplaar met dag-

tekening 23.IV.55 heeft volgnummer 104524, terwijl het in het handboek afgedrukte 

voorbeeld van 21.V.1954 het volgnummer 97801 draagt. Dat geeft aan dat in nog geen jaar 

tijd meer dan 700 van deze etiketten zijn gebruikt.  

Het tweede vignet is bevestigd op de voorzijde van een luchtpostenvelop vastgeplakt op  

pakpapier;Afb.2.

 
Afb. 2 

 

Het gaat hier dus om de adresdrager van een (brief)pakje. Dat wordt bevestigd door de 

frankering van het stuk met een hoge waarde van de Wilhelminaserie van 1945 (F. 2,50; 

NVPH 241) + een 27½ct Wilhelmina Hartz uit 1948 (NVPH 267) en door het violette 

Amerikaanse stempel  “SMALL PACKET”/ Collect 15 Cents. Zowel het vertrekstempel als 

de golfstempels op de portzegels laten ons in het ongewisse over het jaar van verzending, 

maar ook hier bieden Willem en Egbert uitkomst. Het R-strookje op de brief is in het 

handboek Deel 2 op pag. 150 opgenomen als Type 24, dat bekend is tussen 4.1.1957 en 

12.3.1959. Daarmee is de verzenddatum redelijk getraceerd. 

En nu het vignet zelf. Links zien we een ongeperforeerde stippellijn en onder en boven  is de 

strook voorzien van een (naaimachine?)perforatie. De gemeten lengte -vanaf de stippellijn 

links-  is 65 mm, maar vermoedelijk is rechts een deel van het strookje afgeknipt. De hoogte 

is 25mm. Papierkleur: bruinig wit. Tekst normaal (niet cursief) en Recht 10 cent.  
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Van de vier typen met 10 cent Recht in het  handboek, komt alleen Type 3 in de buurt van het 

hier beschreven strookje. Zetting en lettertype komen overeen. Ook de data passen bij elkaar; 

Type 3 van E & S is van 28.7.57, mijn exemplaar van ergens tussen begin 1957 en begin 

1959. Alleen de kleur verschilt: groen bij het basistype en bruinig wit bij mijn strookje.  

We kunnen dus concluderen dat mijn strookje hoogstwaarschijnlijk een subtype is van Type 3 

uit het handboek.  

En nu de verrassing. Volslagen onverwacht, in een doos met modern materiaal Nederland, 

stuit ik vlak voor het inleveren van deze bijdrage op een uitknipsel met daarop het 

‘uitvoerstatistiekrecht’-strookje Type 4  (77,5 x 23 mm; tekst in hoofdletters, grauwwit 

papier), compleet met het volgens auteurs ‘zeldzame’ stempel ‘Visitatiepost / Postkantoor’; 

Afb. 3.  

 
Afb. 3 

Geciteerde bron: 
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