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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 166 
 
Met het uitbrengen van ZWP 166, het laatste nummer van 2014, is de redactie weer helemaal 
bij de tijd. Het jaar 2014 was overigens een goed jaar voor ZWP. Tijdens Postex 2014 werd 
het boek van Maarten Severijn over de grootrondstempels van Indië en de West 
gepresenteerd. De eerste oplage is inmiddels op twee exemplaren na uitverkocht. Op dezelfde 
manifestatie presenteerde de Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie (N.V.F.F.) een 
publicatie over de Fiscale Zegelwaarden van Westelijk Nieuw-Guinea (1950 – 1971), 
waaraan verscheidene leden van ZWP een bijdrage leverden. Een bespreking vindt u verder in 
de rubriek ‘Diversen’. 
 
In dit nummer veel aandacht voor Nederlands-Indië. Rob Ackerstaff is bezig een serie van vijf 
artikelen te schrijven over Benkoelen (Sumatra). Het eerste deel, over Lebong treft u in dit 
nummer aan. Peter Storm van Leeuwen heeft na jaren van afwezigheid weer een artikel voor 
ons blad heeft geschreven. Peter vroeg zich af hoe lang geleden zijn laatste bijdrage 
verscheen. We hebben het even nagekeken: dat was in 2004, toen zijn artikel ‘Waar liggen 
toch deze hulppostkantoren’ verscheen in ZWP 138, februari 2004. Hopelijk volgen er meer! 
Verder nog bijdragen van Olav Petri (2), Gerard van Welie en Joop van Sikkelerus. 
 
Bert van Marrewijk is in het najaar van 2014 weer in Suriname geweest en heeft daarom een  
vervolg op zijn verslag van zijn eerste reis gemaakt, dat in het vorige nummer werd 
opgenomen. 
 
Tijdens de Filateliebeurs Hilversum (31 januari - 1 februari 2015) troffen wij een propaganda-
stand aan van de postdienst van de BES-eilanden. De vertraagde uitgave van dit nummer van 
ZWP heeft als voordeel dat wij nu zeer actueel nieuws hebben over deze postdienst. In maar 
liefst twee artikelen, vanuit verschillende invalshoeken beschreven, vindt u informatie over de 
posthistorie van de Bes-eilanden vanaf 10.10.10. 
  
Kopij voor ZWP 167 zouden wij bij voorkeur voor 1 mei 2015 ontvangen! 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 2015 
 
De bijeenkomsten van ZWP worden gehouden in: 

 
CJV Ons Huis (Taborkerk) 
Prinsesselaan 8 
6713 PX Ede 
Tel. 0318 – 613 259 
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Bij de Taborkerk is meer dan voldoende ruimte om te parkeren (gratis). ‘Onze’ ingang 
bevindt zich opzij van het gebouw, in het straatje evenwijdig aan de spoorlijn (Hovystraat). 
 
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 overige bijeenkomsten 2015 
18 april (jaarvergadering) – 20 juni – 19 september – 28 november (clubtentoonstelling) 
 
BELANGRIJKE  EVENEMENTEN EN  PR 
 
Hertogpost 2015 
20 en 21 maart 2015 
Maaspoort Sports & Events 
Marathonloop 1 
’s-Hertogenbosch 
 
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 
5 en 6 juni 2015 
De Veluwehal 
Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
Postex 2015 
16,17 en 18 oktober 2015 
Americahal, Laan van Erica 55, Apeldoorn 
www.postex.nl 
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LEDENMUTATIES 
 
Overleden 
 
T. Kerzner, Canada 
Wij ontvingen op 6 februari per e-mail het bericht dat Ted Kerzner in augustus 2014 is 
overleden. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 
 
Uitgeschreven 
 
M.B. Cookson, Australië 
W.H.J.M. Geraedts 
 
Nieuwe leden per 1.1. 2015 
F.J. Boom, Oosterbeek 
P.V. Breed, Hoofddorp 
J.A.J.de Jong, ‘s-Gravenhage 
 
Wij heten onze nieuwe leden hartelijk welkom en hopen dat zij veel plezier aan het 
lidmaatschap van ZWP zullen beleven. 
 
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. 
 
Rectificatie 
Zoals u ziet, maken wij ook fouten. In het artikel van Gerard van Welie in ZWP 165, 
‘Paradijsvogels in 1605’, staat op bladzijde 24 van dit nummer (= NNG 1058) een onjuiste 
bronverwijzing! De redactie heeft abusievelijk Wikipedia als bron vermeld; dit moet echter 
zijn: Musée du Louvre, Paris. 
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POSTEX 2014, DE PRESENTATIE VAN EEN NIEUW ZWP-BOEK   
Nico de Weijer 
 
De postzegelshow ‘Postex 2014’ in Apeldoorn was weer een bijzonder gezellig gebeuren 
waar vele ZWP-leden elkaar hebben ontmoet. Ook dit jaar werd een nieuw ZWP-boek 
gepresenteerd. Na vele jaren noest verzamelen van gegevens over de grootrondstempels van 
Oost- en West-Indië,  heeft de studiegroep er in de persoon van  Maarten Severijn een nieuwe 
boekauteur bij. Maarten heeft ons in ZWP 165 al verteld waar zijn boek,tevens catalogus, 
precies over gaat. 
Hierbij twee foto’s van de boekpresentatie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De trotse auteur achter de ZWP-stand 
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Maarten Severijn met Jan Arts, die veel afbeeldingen van stempelafdrukken heeft ‘gerestaureerd’ 

 
 
CLUBTENTOONSTELLING ZWP 2014 
Nico de Weijer 
 
Voor een groot aantal leden is de clubtentoonstelling het hoogtepunt van het verenigingsjaar. 
Bij binnenkomst worden koffie gebakjes geserveerd, aan het einde een drankje en dan is er 
nog de uitgebreide, gezamenlijke lunch. Er zijn niet veel verenigingen die ons dit nadoen. 
Dit jaar werd er gestreden om de Frits Bender Wisselbeker, hetgeen maar eens in de vijf jaar 
mogelijk is. Dan mogen alleen inzendingen meedoen die betrekking hebben de (voormalige) 
Nederlandse Overzeese Rijksdelen en Australasia. Zoals gebruikelijk, worden dan de 
inzendingen beoordeeld door een jurylid van de KNBF. Hij geeft de inzenders adviezen en 
bepaalt de rangorde in het deelnemersveld, zodat daar de winnaar van de Frits Bender-
wisselbeker uit rolt. We waren blij dat de voorzitter juryzaken van de Bond ook deze keer 
weer een bondsjurylid in de persoon van Piet Joosse naar onze tentoonstelling afvaardigde.  
Onder een hapje en een drankje werd in de namiddag het woord gegeven aan Piet Joosse om 
de winnaar de ZWP-clubtentoonstelling bekend te maken. Hij merkte allereerst op dat alle 
inzendingen tentoonstellingswaardig waren en een hoog kwaliteitsniveau hadden. Zoals 
meestal kon er maar een de beste zijn en dat was de inzending van Gerard van Welie. Hij 
mocht, zoals hierna te zien is, de Frits Bender Wisselbeker in ontvangst nemen. 
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De uitslag van de wedstrijd is als volgt: 
1. Gerard van Welie    Destination Insulinde: poststukken naar Nederlands-Indië  

              verzonden uit vele landen, zo wijd de wereld strekt 
2. Jan Heijboer   Djogja 1940 – 1945 
3. Jan Arts  Censuur in Nederlands-Indië begin 1940 – maart 1942 

 
Bondsjurylid Piet Joosse overhandigt de trotse winnaar Gerard van Welie de Frits Bender Wisselbeker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wim Vink, Sybrand Bakker en Jan 
Arts nemen het tentoongestelde 
grondig onder de loupe. 
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Wim Tukker, Joop Hoogenboom  en Jan Hoogveld wisselen van gedachten. 

 
CLUBTENTOONSTELLING 2015 
 
Op 28 november a.s. zal de jaarlijkse clubtentoonstelling plaatsvinden in Ede. Misschien goed 
om nu al na te denken over uw deelname. Er zal ditmaal worden gestreden om de ZWP-
bokaal, hetgeen inhoudt dat inzendingen buiten de directe interessegebieden van ZWP ook 
zijn toegestaan. Wij zien deze zelfs met belangstelling tegemoet, omdat de meeste leden nog 
allerlei andere, voor ons onbekende verzamelgebieden hebben. In ‘Filatelie’ van januari 
stonden bv. zeer lezenswaardige artikelen van Nico de Weijer over zijn vakantie naar IJsland 
en van Dio Glaudemans over de Wereldpostunie en over Dwangtoeslagen. Dit zouden mooie 
onderwerpen zijn voor inzendingen voor de clubtentoonstelling. 
 
 
NIEUWE PUBLICATIE: FISCALE ZEGELWAARDEN VAN 
WESTELIJK NIEUW-GUINEA (1950 - 1971) 
 
Tijdens Postex, 17-19 oktober 2014, te Apeldoorn werd een publicatie van de Nederlandse 
Vereniging van Fiscale Filatelie (N.V.F.F.) in de verkoop gebracht. Deze publicatie is om 
verschillende redenen ook voor leden van ZWP uiterst interessant. In de eerste plaats omdat 
een der auteurs Jan Heijboer is (de andere is Theo. J.F. Schalke), oud-redacteur van ZWP en 
thans veilingmeester van onze studiegroep. Jan heeft aan ZWP echter niet genoeg; hij is  
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zeer geïnteresseerd in fiscale filatelie en leidt daarom een tweede leven bij de N.V.F.F. als 
veilingmeester en redacteur. Bijzonder is ook, dat ZWP een belangrijke bijdrage aan de 
totstandkoming van het 
boek heeft geleverd. Leden 
van ZWP hebben hun 
materiaal ter inzage 
gegeven en gegevens van 
derden beschikbaar 
gemaakt. Bovendien heeft  
het bestuur van ZWP een 
deel van de kosten van 
publicatie voor zijn reke-
ning genomen.  Hoewel de 
publicatie slechts 65 
pagina’s beslaat, is het 
voor schrijver dezes een 
van de spectaculairste die 
de laatste jaren op het 
gebied van de filatelie van 
Westelijk Nieuw-Guinea 
verschenen zijn. Zeer 
uiteenlopende soorten 
zegels worden besproken: 
plakzegels, waaronder ook 
frankeerzegels als zodanig 
gebruikt, loonzegels, 
spaarbankzegels, radio-
zegels, retributiezegels en 
gezegeld papier van Neder-
lands Nieuw-Guinea, 
UNTEA en Irian Barat. 
Deze zijn al fraai op zich, 
maar vooral schitterend 
zijn de complete docu-
menten en formulieren 
waarop deze zegels te 
vinden zijn: kwitanties, uittreksels uit het bevolkingsregister, koopovereenkomsten, 
huwelijksvolmachten, paspoorten, rijbewijzen en ga zo maar door. Vele items zijn uiterst 
zeldzaam en pas op het allerlaatste moment opgespoord, zodat zij nog konden worden 
opgenomen. De auteurs stellen terecht, dat nieuwe vondsten zeker zullen worden gedaan. 
Zelfs wanneer je niet direct belangstelling hebt voor de fiscale filatelie, dan zou je het boek 
toch moeten kopen o.a. vanwege de inkijk die het geeft in het sociale leven van het gebied. De 
prijs van dit prachtig uitgevoerde boek, slechts € 15,-, mag geen bezwaar zijn. De publicatie is 
verkrijgbaar bij zowel N.V.F.F. als ZWP.  
(H.D.) 
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HET LEBONG DISRICT  
Rob Ackerstaff 
 

Algemene Inleiding 
 

 In een poging een beter beeld te krijgen welke delen van Zuid Sumatra nu tijdens de 
twee Politionele Acties in 1947 en 1948/1949 wel en niet onder hersteld Nederlands gezag 
zijn geplaatst, volgden we vanuit het noordwestelijk deel van de residentie Palembang de 
Nederlandse troepen door het Barisan gebergte in de richting Kepahiang en Tjoeroep. Hier 
stuitten ze gedurende de jaarwisseling 1948/49 op hevig Republikeins verzet en werd besloten 
om de stad Benkoelen vanuit het westen, dus vanuit de zee, te heroveren. Begin januari 1949 
was dit een voldongen feit. Van Nederlandse zijde was er ondertussen steeds minder animo 
om de gehele regio te bezetten. Immers de Nederlandse politiek kreeg weinig internationale 
goedkeuring, kostte handen vol geld en een politieke overeenkomst met het Republikeins 
gezag op Java leek steeds dichter bij.  

Het is ons dan ook geleidelijk aan duidelijk geworden, dat grote delen van de 
voormalige residentie Benkoelen in 1949 waarschijnlijk nooit onder hersteld Nederlands 
gezag zijn gekomen.  
 Als filatelist zijn we natuurlijk vooral geïnteresseerd in de impact die deze geo-
politieke ontwikkelingen op de postale geschiedenis van de desbetreffende gebieden hebben 
gehad. Uiteindelijk is besloten om dit deel van de studie in vijf onderdelen aan u te presen-
teren: 
 

1) Het Lebong District 
2) Benkoelen 
3) De Noordelijke Kuststrook 
4) De Zuidelijke Kuststrook 
5) Het Redjang District 
  

Als eerste volgt hier dan het verhaal over de goudmijnen in de Lebong hoogvlakte. 
Een fascinerende industrie met een duidelijke relatie met het komen en gaan van de nodige 
postkantoortjes in de regio. We hebben ervoor gekozen om de gehele ontwikkeling van het 
postale verkeer in kaart te brengen – dus vanaf de opening van een postkantoor tot aan de 
eventuele sluiting òf tot in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw – en deze te integreren 
met de politieke en militair-strategische gang van zaken. Hierbij worden van zoveel mogelijk 
verschillende stempels voorbeelden getoond. Postaal gezien is de studie vooral bedoeld als 
een historisch onderzoek naar het frankeerstempel. We kunnen hierbij niet altijd volledig zijn. 
Soms zijn stempels zo zeldzaam, dat wij er geen bruikbaar exemplaar van hebben kunnen 
vinden. Vooral de perioden van de Japanse bezetting en van het Republikeinse Interim gezag 
vertonen de nodige hiaten. Maar het blijkt ook nogal eens moeilijk te zijn om van kleine 
postkantoren afstempelingen te vinden uit de vroege jaren van de onafhankelijke staat 
Indonesië, dus van na de soevereiniteitsoverdracht.  
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Dit project is dan ook zeker niet afgerond en wij zouden het zeer op prijs stellen als u 
bij een fraaie vondst in uw eigen collectie ons wilt verblijden met een scan (300 dpi is zeker 
voldoende), u kunt deze sturen naar: rob@ackerstaff.com. Het project wordt door ons gezien 
als een ‘study in progress’ met de intentie op termijn tot een beter en meer afgerond resultaat 
te komen. We zien uw commentaar dan ook met spanning tegemoet. 
 

Schrijfwijze kantoornamen 
 

In het verhaal over het Lebong District is met betrekking tot de wijze waarop in het 
voormalig Nederlands Indië/Indonesië plaatsnamen werden geschreven niet getracht naar 
uniformiteit. Naar onze mening was daar destijds geen sprake van, ook niet in formele 
stukken van de zijde van de Nederlands Indische PTT of andere officiële instanties: zie alleen 
al de vele verschillende schrijfwijzen van plaatsnamen in stempels en postgidsen.  

Bij de vermelding van de kantoornaam in de tekst wordt deze steeds als één woord 
geschreven; daarentegen wordt bij de beschrijving van een poststuk de schrijfwijze van de 
afzender of ontvanger gevolgd. Bij de beschrijving van een stempeltype wordt nadrukkelijk 
de voor dit type karakteristieke schrijfwijze gebruikt. Wij hopen dat u hierdoor niet al te zeer 
in verwarring wordt gebracht. 
 

Het Lebong District 
 

 
 

Figuur 1: Het Lebong district in het noorden van de residentie Benkoelen (rode pijl) 
 

Het Lebong district is al vanaf het einde van de 19e eeuw bekend om de goud- en 
zilvermijnen die in dit deel van noord Benkoelen werden geëxploiteerd. De waarschijnlijk 
oudste mijn was gevestigd in het dorp Lebongdonok aan de bovenloop van de rivier 
Ketahoen. Al in 1897 werd hier de particuliere “Goudexploratie Maatschappij Redjang-
Lebong” opgericht en vooral in de beginjaren werden grote winsten behaald.  
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Echter uit een in 1913 door de geoloog C.G.S Sandberg  beschreven studie 1 wordt 
duidelijk dat in het begin van de 20e eeuw het aandelenkapitaal in enkele jaren van  

f 30.000.000 tot f 5.000.000 was geslonken. Hij beschrijft in niet mis te verstane 
bewoordingen een duidelijk falen van de directie. Het is niet geheel duidelijk of de benoeming 
van administrateur H.J.A. Sanders (1876-1939) in 1917 een positieve invloed op de productie 
van de mijnen heeft gehad. Hoewel het jaarverslag van 1932 nog rept van bevredigende 
bedrijfsresultaten, was de goudkoorts van de eerste jaren toen toch al lang verdwenen. 
Doordat de ertsvoorraden uitgeput raakten werden de mijnen steeds minder rendabel en eind 
1936 werd de goudwinning volledig gestaakt en de stampmolen buiten bedrijf gesteld 2. Hoe 
het ook zij, het echtpaar Sanders viert het afscheid van hun koloniale leven in de hoogvlakte 
van Lebong op passende wijze met een voetbalwedstrijd en een rijstmaaltijd voor het 
gezamenlijke personeel te Tjoeroep (fig. 2 en 3). De foto’s van figuur 3 laten zien dat het 
echtpaar Sanders in 1937 met een gerust hart naar Patria kon afreizen.  

 
Figuur 2: Links het echtpaar Sanders met vriendin en djongos op de voorgalerij van hun huis en rechts de groepsfoto voorafgaande 

aan de voetbalwedstrijd. 
 

 
Figuur 3: Links het personeel van de Redjang-Lebong mijnen verzameld voor een heerlijk samenzijn in de buitenlucht en ook binnen 

was het een gezellige boel. 
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LEBONGDONOK / MOEARAAMAN 
 

In het dorp Lebongdonok wordt op 1 september 1908 een hulppostkantoor geopend 
dat twee jaar later (5 december 1910) al weer wordt gesloten. Op dezelfde dag wordt er echter 

 

in Moearaaman, een plaatsje zo’n 10 kilometer zuidelijker aan de andere oever van de rivier 
Ketahoen gelegen, een postkantoor geopend, dat in september 1932 tot hulppostkantoor wordt 
gedegradeerd en dan ressorteert onder Benkoelen. Het kantoor Lebongdonok heeft de twee 
jaar van zijn bestaan onder het kantoor te Kepahiang geressorteerd.  
 

  
 

Figuur 4: Het naamstempel LEBONG-DONOK. 
Het blauwe stempel rechts is mogelijk een verkleuring van de oorspronkelijk violette inkt. 

 

 
Het kantoor Lebongdonok heeft gedurende zijn korte bestaan alleen een naamstempel 

gebruikt (fig. 4 en 5). Dit stempel komt zowel in zwart als violet voor en is op los zegel 
minder zeldzaam dan op een volledig poststuk 3. Gezien de rechter afbeelding van figuur 4, 
lijkt het stempel ook nog in blauw voor te komen. 
 

 
 

Figuur 5: Een brief in februari 1909 verstuurd van LEBONGDONOK naar Berlijn. 
 

Wel is er bij de Munt in Utrecht voor het kantoor te Lebongdonok nog een 
kortebalkstempel aangemaakt (fig. 6), maar naar alle waarschijnlijkheid is dit nooit gebruikt. 
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Figuur 6: Het niet gebruikte kortebalkstempel van LEBONGDONOK. 

 
 
MOEARAAMAN 
 

Moearaaman was de hoofdplaats en de zetel van de assistent-resident van het Lebong 
district en het is dan ook niet onlogisch dat hier in 1910 het nieuwe postkantoor werd geopend. 
De goudwinning zorgde voor veel bedrijvigheid. Het plaatsje was eigenlijk één grote markt en 
het lawaai van de stampmolen was al van verre te horen. De beschrijving van het 
maandelijkse goudtransport geeft een goed beeld van de sfeer begin 20e eeuw: “Dicht bij 
Moeara Aman ontmoetten wij een lange rij ossenkarren, gaande in de richting van Benkoelen. 
Behalve toch de inlandsche voerlieden merkt men in den stoet loopend op eenige rood-
gegalonneerde inlandsche politie-dienaren gewapend en eveneens, het geweer en bandoulière 
dragend, één Europeaan. Langzaam schuifelt de stoet voorbij en de ingewijden onder de 
passagiers vertellen den nieuweling dat dit het maandelijks goud-transport is op weg naar 
Benkoelen. Zes dagen zal men nodig hebben om de kustplaats te bereiken.” De waarde van 
het transport werd op “meerdere honderd duizenden guldens” geschat 1.   

 
In het kantoor te Moearaaman wordt vanaf het begin een kortebalkstempel gebruikt: 

1) eerst het type met 21 verticale strepen in de segmenten en 1 + in de onderring; 
2) enkele jaren later een tweede type met 10 verticale strepen en 3 # in de onderring.  

In beide gevallen wordt de kantoornaam geschreven als MOEARA AMAN en beide stempels 
hebben een gesloten buitenring en een smalle datumbalk (fig. 6). 
 

  
 

Figuur 6: De twee kortebalkstempels van het kantoor MOEARAAMAN gebruikt op 
 respectievelijk 9 juli 1912 en 18 augustus 1915. 

 
Later worden van het langebalkstempel de types 1, 2 en 7 gebruikt (fig. 7) 15. Hiervan 

wordt alleen bij type 7 de naam weer als MOEARA AMAN geschreven en dit is het enige 
vooroorlogse type dat ook tijdens de Japanse bezetting in gebruik is geweest 6. 
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Figuur 7: De langebalkstempels van het kantoor MOEARAAMAN gebruikt op respectievelijk 
17 april 1919, 16 november 1923 en 2 april 1941. 

 

 
 

Figuur 8: Een brief in mei 1941 via Nieuw Zeeland verstuurd van New York naar Lebong Donok. 
 
 
Het poststuk van figuur 8 laat zien dat er kennelijk in 1941 in het Lebong district toch 

nog sprake was van enige activiteit op het gebied van de goudexploratie. Evenwel was de heer 
Bennett R. Bates toen de brief te Lebong Donok arriveerde al vertrokken naar de goudmijn 
Tjikondang nabij Lampegan op Java.  
 
 
TAMBANGSAWAH 
 

Het kaartje van figuur 1 laat zien dat Tambangsawah op slechts enkele kilometers 
afstand noordelijk van Lebongdonok gelegen is. Hier was begin 20e eeuw de 
Gouvernementele Goud- en Zilvermijn (G.G.Z.M.) in gebruik genomen en het plaatsje heeft 
van 1 mei 1921 tot 1 oktober 1931 een hulppostkantoor gehad dat ressorteerde onder 
Moearaaman. Het heeft al die jaren een langebalkstempel type 1 gebruikt, dat los op zegel niet 
eens zo heel erg zeldzaam is 4 (fig. 9 en 10). 
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Figuur 9: Een briefkaart op 3 juni 1931 verzonden van Tambang Sawah naar de 
firma Lauw Tjin te Soerabaja. 

 
Figuur 9 toont hetzelfde stempel als figuur 10, maar nu op een briefkaart waarin de 

commies kashouder van de G.G.Z.M. te Tambang Sawah verzoekt om een prijscourant van de 
Shaeffer’s vulpenhouders. Het was kennelijk ook in deze uithoek van de Indische archipel 
belangrijk dat de kas met een goede vulpen werd bijgehouden. Ook het drieregelig stempel in 
kader in de linker bovenhoek met de tekst DEELT DEN AFZENDER / VAN DIT STUK 
UW / JUISTE ADRES MEDE is intrigerend. Kennelijk was men in Soerabaja ontevreden 
over de adressering en ging men er vanuit dat de commies te Tambang Sawah deze 
corrigerende mededeling ooit zou ontvangen. 
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Figuur 10: Het langebalkstempel type 1 van TAMBANGSAWAH gebruikt op 7 mei 1924. 

 
Figuur 11 toont een stuk digitaal uit een envelop geknipt met rechtsboven nauwelijks 

leesbaar het langebalkstempel van Tambangsawah en links over het aantekenstrookje van het 
kantoor te Lebong Soelit een naamstempel van TAMBANGSAWAH. Mogelijk is hier een 
administratief stempel gebruikt. Immers van het kantoor te Tambangsawah is geen officieel 
naamstempel bekend en een administratief stempel zal het kantoor wel gehad hebben. Twee 
maanden nadat het kantoor te Tambangsawah geopend is moet er dus nog een aantekenstrook 
van Lebongsoelit worden gebruikt. Een kantoor dat dan al ruim 2½ jaar gesloten is. 
 

 
 

Figuur 11: Het administratief stempel TAMBANGSAWAH gebruikt in juli 1921. 
 

In een rapport omtrent de opsporing van delfstoffen in Nederlandsch Oost-Indië, 
besproken in de bijlagen van de Tweede Kamer voor het dienstjaar 1915, wordt  uitgebreid 
ingegaan op de eventuele wenselijkheid om ook van de zijde van het gouvernement in de 
goudexploratie te Benkoelen te gaan participeren 5. Duidelijk wordt gesuggereerd dat de 
behaalde winsten van de exploitatie van het rif op Lebong Donok door de particuliere 
maatschappij Redjang Lebong – er wordt over de periode 1899 tot 1911 gesproken over 33½ 
miljoen aan edel metaal (goud en zilver), waarvan 18 miljoen als netto winst kon worden 
beschouwd – wel erg tot de verbeelding spreken. Desalniettemin komt rijks adviseur van 
Waterschoot van der Gracht tot de conclusie dat de overheid, na een eerste succes van de 
staatsexploitatie van de Tambang Sawah-Gedang Ilir-gangen, er verstandig aan doet zich van 
verdere betrokkenheid bij de goudexploratie in de Lebong-vlakte te distantiëren 5. 
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Figuur 12: Rechts het dorpje Tambangsawah en links het enkelspoor lijntje naar de 

mijnen van de G.G.Z.M. 
 

De kaart van figuur 13 laat rechtsonder in rood het laatste stuk van de 
gouvernementsweg van Tjoeroep naar Moearaaman zien. Deze weg loopt door tot in het dorp 
Lebong Donok om zich vervolgens als onverharde weg (dubbele rode lijn) voort te zetten tot 
in het gehucht Tambang Sawah linksboven. Dit moet dezelfde weg zijn die ook rechts in 
figuur 12 te zien is. Het enkelspoor lijntje van figuur 12 links staat op de kaart van figuur 13 
niet expliciet aangegeven.  

 

 
 

Figuur 13: Gearceerd de concessie van de Redjang Lebong mijnen 
en boven in de gele rechthoek die van de Tambang Sawah mijnen 5. 
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Figuur 14: Links laten trotse medewerkers van de G.G.Z.M. de recent gedolven goudvoorraad 

en rechts het gevonden zilver zien. 
 

Hoe lang de mijnen te Tambang Sawah productief zijn geweest hebben wij niet kunnen 
achterhalen. In ieder geval werkte er, zoals figuur 9 laat zien, in de zomer van 1931 nog een 
kashouder met een duidelijke behoefte aan deugdelijk schrijfmateriaal. Het postkantoor werd echter 
reeds enkele maanden later opgeheven.  

 
 

 
 

Figuur 15: Overzichtskaart met de gehele gouvernementele weg van de stad Benkoelen 
naar het mijndistrict in Lebong vallei. 
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LEBONGSOELIT / LEBONGTANDAI 
 

In het plaatsje Lebongsoelit was vanaf 1907 de particuliere Mijnbouw Maatschappij 
Ketahoen met haar werkzaamheden begonnen. Lebongsoelit en Lebongtandai liggen op een 
steenworp afstand van elkaar, maar worden helaas niet op de kaart van figuur 1 afgebeeld. Op 
de overzichtskaart van figuur 15 staan beide dorpen linksboven aangegeven. Deze fraaie kaart 
komt uit het verslag van de heer Sandberg 1 en laat een zeer gedetailleerd overzicht van het 
hier besproken deel van de residentie Benkoelen zien. Helaas laat de spatiële resolutie te 
wensen over en voor alle duidelijkheid hebben wij er dan ook maar een rode pijl bijgezet.  

Te Lebongsoelit was van 12 oktober 1908 tot 25 november 1918 een hulppostkantoor 
geopend dat eerst ressorteerde onder Kepahiang. Toen in 1910 het meer nabij gelegen 
Moearaaman een postkantoor kreeg, ressorteerde het onder dit kantoor 12. Enkele maanden na 
het sluiten van het kantoor te Lebongsoelit wordt er - op 1 maart 1919 om precies te zijn - in 
het vlakbij gelegen Lebongtandai een hulppostkantoor geopend. Dit laatste kantoor 
ressorteerde steeds onder Benkoelen.  
 

 
 

Figuur 16: Het naamstempel LEBONG-SOELIT. 
 

Het kantoor te Lebongsoelit heeft in eerste instantie een naamstempel gebruikt, zowel 
in zwart als in violet (fig. 16 en 17). Op het verticale paar zegels van figuur 16 is nog een 
klein stukje van een afstempeling van het eerste kortebalkstempel van Moearaaman uit het 
jaar 1911 te zien. 
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Figuur 17: Een brief verzonden van Lebongsoelit naar Bremen in Duitsland. 

 
De envelop van figuur 17 is de fysieke weerslag van een stukje correspondentie tussen 

de gebroeders Hünchen, de een kennelijk werkzaam bij de Mijnbouw maatschappij “Simau” 
te Lebongtandai en de ander woonachtig aan de Kaiserstrasse 10 te Bremen. Hoewel de heer 
G. Hünchen werkte te Lebong Tandai, is zijn brief gepost op het hulppostkantoor te Lebong 
Soelit. Helaas is van het vierkantstempel Benkoelen op de achterzijde van de envelop het 
jaartal niet te ontcijferen. Het moet ergens in het tweede decennium van de vorige eeuw zijn 
geweest.  
 

 
 

Figuur 18: Een envelop verstuurd van Lebongsoelit naar Chili in Zuid Amerika. 
 

NI 581 



Februari 2015 ZWP Mededelingenblad nr.166 – bladzijde 21 
 

Figuur 18 laat een prachtig poststuk zien dat in oktober 1911 aangetekend verstuurd is 
van Lebongsoelit naar de ‘Hochwohlgeboren’ heer W. Hebel in La Calera in Chili. Hoewel 
het niet eenvoudig zal zijn om een aantekenstrook van het hulppostkantoor Lebong Soelit te 
bemachtigen, boeit ons toch nog het meest het grootrondstempel Benkoelen, dat geplaatst is 
over het 17½ cent zegel met de opdruk JAVA (NVPH no. 73). Het lijkt er dus op dat deze 
brief noch het postkantoor te Kepahiang noch dat van Moearaaman is gepasseerd, doch direct 
via het kantoor te Benkoelen naar Chili is verstuurd. De afzender woonde overigens te 
Lebong Tandai. 
 

Gedurende de laatste jaren van zijn bestaan - de ZWP-site geeft data aan van oktober 
1912 tot december 1915 - heeft het kantoor te Lebongsoelit eerst nog een kortebalkstempel 
gebruikt. Figuur 19 laat zien dat het hier om een stempel gaat met een gesloten buitenring, een 
smalle datumbalk en 3 # in de onderring. De kantoornaam wordt dan geschreven als 
LEBONG  SOELIT. 
 

 
 

Figuur 19: Het kortebalkstempel LEBONG SOELIT gebruikt op 4 september 1915. 
 
In het jaar 1917 is er ook nog kortstondig gebruik gemaakt van een langebalkstempel 

type 1. Dit stempel is maar kort in gebruik geweest  - immers in november van het jaar daarop 
wordt het kantoor gesloten - en is dan ook vrij zeldzaam (RR) 4. Grappig is dat ook hier, 
evenals bij Lebongdonok, door de Rijksmunt te Utrecht nog twee andere types 
langebalkstempels zijn vervaardigd, die waarschijnlijk nooit zijn gebruikt (fig. 20). 
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Figuur 20: In het midden het langebalkstempel type 1 van LEBONG  SOELIT gebruikt in december 1917. 
De andere twee zijn de stempels die wel aangemaakt maar niet gebruikt zijn. 

 
LEBONGTANDAI 
 

Zoals reeds vermeld staat ook het plaatsje Lebongtandai niet op de kaart van figuur 1. 
Met enige goede wil is het te vinden bij de rode pijl in figuur 15: links staat Lebong Soelit 
zonder, en juist rechts daarvan Lebong Tandai met een streep onder de plaatsnaam. In 
Lebongtandai werd op 1 augustus 1910 de particuliere Mijnbouw Maatschappij Simau 
(M.M.S.) opgericht. Feitelijk was deze mijn gelegen tussen de plaatsjes Napal Poetih en Ajer 
Simau, doch de naam van dit laatste plaatsje veranderde later in Lebongtandai. Ook het 
plaatsje Napal Poetih staat op de zo veel geprezen kaart van figuur 15 bij de oranje pijl 
aangegeven.  
 

Zoals reeds vermeld, werd op 1 maart 1919 te Lebongtandai een hulppostkantoor 
geopend dat eveneens onder Benkoelen heeft geressorteerd. In eerste instantie gebruikte men 
hier een kortebalkstempel met uuraanduiding. Het stempel heeft een duidelijke biffagerand  en 
3 # in de onderring (fig. 21 en 22) en is tot in maart 1926 gebruikt geweest. 

  

  
 

Figuur 21: Het kortebalkstempel met uuraanduiding van LEBONGTANDAI 
gebruikt op 18 november 1921 en 6 januari 1922. 

 
Van de briefomslag van figuur 22 wordt het helaas niet duidelijk of de gebroeders 

Senf uit Leipzig op enigerlei wijze betrokken waren bij de gouddelving. Recente informatie 
van Giel Bessels maakt duidelijk dat deze vraag ontkennend kan worden beantwoord. De 
gebroeders Senf waren in de tweede helft van de 19e eeuw te Leipzig een postzegelwinkel 
begonnen, die al snel werd uitgebreid met het uitgeven van filatelistische publicaties, 
waaronder prachtige klassieke catalogi. 
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Figuur 22: Een envelop op 30 januari 1923 verstuurd van Lebongtandai naar Leipzig in Duitsland. 

 
Vanaf 1926 wordt te Lebongtandai het langebalkstempel gebruikt: eerst type 1 en 

vanaf 1941 ook type 9 (fig. 23). Type 1 is overigens met kleine variaties gebruikt van 
augustus 1926 tot maart 1941. Oorspronkelijk heeft dit stempel een biffagerand, die echter in 
de loop der jaren dichtslibt. Type 9 is het enige vooroorlogse langebalkstempel van dit 
kantoor dat ook tijdens de Japanse bezetting in gebruik is geweest 6. 

  

 
Figuur 23: De langebalkstempels type 1 en 9 van LEBONGTANDAI gebruikt 

op respectievelijk 28 februari 1927, 29 oktober en 15 januari 1941. 
 

Van de Simau-mijnen zijn overigens nog steeds restanten te vinden en een bezoek aan 
deze regio is, zeker voor liefhebbers van antiek smalspoor, de moeite waard. Meteen al in 
1910 werd vol trots in het jaarverslag vermeld dat de 33 kilometer lange smalspoor ‘tram’ van 
Napal Poetih naar de mijn in Lebongtandai in gebruik was genomen 7. De heer G. de Graaf is 
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daar in 2010 nog geweest en heeft kleurrijke foto’s van de nog aanwezige treinstellen 
gemaakt (fig. 24). De linker foto van figuur 24 laat zien dat de tramlijn oorspronkelijk ook 
gebruikt werd voor het vervoer van het personeel. Waarschijnlijk heeft de gouddelving zowel 
tijdens de jaren van de Japanse bezetting als die van het Republikeins Interimgezag stil 
gelegen. Na de oorlog werd hier de winning door derden (PT Lusang Mining) weer opgepakt 
om in 1995 definitief gestaakt te worden 7. Waar de treinstellen in 2010 nog voor werden 
gebruikt, wordt uit het verhaal van de heer de Graaf niet duidelijk. 

 

 
Figuur 24: Links een treinstel van de M.M.S. uit de jaren dat de mijn nog actief was 

en rechts een smalspoorvoertuig uit het jaar 2010. 
 

Op de site van ZWP wordt een stukje van de achterzijde van een envelop afgebeeld, 
dat laat zien dat de stationschef van het M.M.S.-station te Napal Poetih zeker niet van 
Indonesische afkomst is geweest (fig. 25).   
 

Figuur 25: Achterzijde van een envelop met het volledige adres van de stationschef van het station te Napal Poetih. 

De Japanse en Republikeinse jaren  
 

 Zoals hierboven vermeld, zijn van de kantoren te Lebongtandai en Moearaaman 
stempels uit de Japanse bezettingsperiode te vinden (fig. 26 en 27).  In 1942 wordt nog de 
voor ons gebruikelijke Christelijke jaartelling gebruikt en vanaf 1943 wordt de Japanse 
Showa jaartelling ingevoerd. Het jaar 1942 is dan het 17e jaar dat keizer Hirohito op de troon 
zit en de datum moet van rechts naar links worden gelezen. Met andere woorden, 19. 5. 16 in 
de rechter afbeelding van figuur 26 staat voor 16 mei 1944 (=19). De zogenaamde Japanse 
dynastieke jaartelling is in dit deel van de residentie Benkoelen niet gebruikt. In de figuren 26 
en 27 is het rechter stempel het Japanse stempel type 220 6 (ZWP type 24). 
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Figuur 26: De stempels van MOEARAAMAN tijdens de Japanse bezetting gebruikt op 11 november 1942, 
18 januari 1943 en 16 mei 1944. 

 

 
 

Figuur 27: De stempels van LEBONGTANDAI tijdens de Japanse bezetting gebruikt op 3 juli 1942, 
en 14 maart en 7 juli 1944. 

 
Tijdens de 2e Politionele Actie (Operatie Kraai) van medio december 1948 tot begin 

januari 1949 trekken Nederlandse troepen vanuit het noordwestelijke deel van de residentie 
Palembang – de plaatsen Tebingtinggi en Loeboeklinggau (fig.1) – via respectievelijk 
Kepahiang en Tjoeroep het Barisan gebergte in. In januari 1949 wordt Tjoeroep bereikt en de 
Republikeinse eenheden trekken zich dan terug in het gebergte van de Lebong-vlakte en de 
Ketahoen-vallei. De smalle bergweg was relatief eenvoudig te verdedigen en de infrastructuur 
van de mijnen bood een ideale gelegenheid om hier een Republikeins redoute te vestigen. 
Bovendien kende de streek al van oudsher een efficiënte rijstbouw die voor voldoende 
voedsel kon zorgen 13. We krijgen dan ook de indruk, dat dit gedeelte van de residentie 
Benkoelen – inclusief de plaatsjes Moearaaman en Lebongtandai – na de Japanse capitulatie 
in augustus 1945 niet onder hersteld Nederlands gezag zijn geplaatst.  
 

Hoe de naoorlogse periode verder postaal precies in elkaar steekt, is ons vooralsnog 
niet duidelijk geworden. In ieder geval hebben we van beide postkantoren geen voorbeelden 
van postaal verkeer uit de Republikeinse Interimperiode kunnen vinden. Figuur 28 laat zien 
dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw het postkantoor te Lebong Tandai functioneert als 
een rumah pos ressorterend onder het postkantoor te Napal Putih. 
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Figuur 28: Een brief in 1989 van Lebong Tandai via Napal Putih verstuurd naar Jakarta. 
 

Figuur 29 toont het enige naoorlogse poststempel dat we van het kantoor te 
Moearaaman hebben kunnen vinden. Het stempel is een langebalkstempel type 6, dateert van 
na de soevereiniteitsoverdracht en de kantoornaam wordt dan geschreven als 
MUARAAMAN.  

 

 
Figuur 29: Het langebalkstempel MUARAAMAN gebruikt in januari 1958. 

 
 
Samenvatting 
 

Bij de exploratie van edelmetalen in het noordelijk deel van Benkoelen worden vooral 
gedurende de eerste decennia van de vorige eeuw grote winsten behaald. De winsten van de 
gouvernementele mijnen te Tambangsawah lijken in het gehele plaatje toch van een wat 
bescheidener omvang te zijn geweest. In latere jaren werden er in het Lebong-district naast 
goud en zilver ook andere delfstoffen als mangaan, zink, lood, koper, antimonium en het 
typisch lokale mineraal Uytenbogaardite gevonden. 

De hier beschreven particuliere mijnen waren alle drie eigendom van het bekende 
handelshuis Erdmann & Sielcken te Batavia. Deze firma was in 1875 opgericht en bezat naast 
de vestiging te Batavia ook kantoren en pakhuizen te Londen, Amsterdam, Semarang en 
Soerabaja 14. Kortom ze was onderdeel van het uitgebreide handelsnetwerk dat zich begin 20e 
eeuw in Azië heeft ontwikkeld.  
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Verzamelaars van bedrijfsperforaties zullen de door dit bedrijf geperforeerde fran-
keerzegels wel kennen (fig. 30). De middelste afbeelding van figuur 30 komt uit referentie 10. 
 

 
 

Figuur 30: De zegelperforatie van de firma Erdmann & Sielcken. 

 
Het poststuk van figuur 31 laat zien, dat de eigenaar van de drie goudmijnen in het 

Lebong-district een half jaar voor de Japanse inval nog steeds te Batavia kantoor houdt met 
een postbus onder nummer 44. 
 

 
Figuur 31: Een envelop in augustus 1941 van Batavia verstuurd naar New York met op de achterzijde het embleem van de 

firma Erdmann & Sielcken. 
 

Overigens was een groot gedeelte van de Westkust van Sumatra rijk aan delfstoffen en 
in de Padangse bovenlanden werden bijvoorbeeld al tijdens de VOC-tijd pogingen 
ondernomen om goudmijnen te exploiteren 8. Het heeft er alle schijn van dat de mijnindustrie 
tijdens de oorlogsjaren vrijwel geheel tot stilstand is gekomen. Alleen van de Simau-mijn te 
Lebongtandai wordt nog een exploitatie tot in de jaren negentig van de 20e eeuw vermeld.  
 

De postale geschiedenis van de regio lijkt, zoals natuurlijk wel verwacht mag worden, 
nauw samen te hangen met de mijnindustrie. De term Lebong is namelijk de plaatselijke 
uitspraak van het Indonesische woord Lobang, waarmee mijn wordt bedoeld 11. De 
betrokkenheid van de mijnindustrie bij de postale infrastructuur wordt ook nog eens 
geadstrueerd, doordat de mijnbouwmaatschappij Redjang-Lebong een gebouw afstaat voor 
het in 1910 geopende postkantoor te Moearaaman 12. De door de heer Sandberg zo geprezen 
regionale veiligheid wordt enigszins gelogenstraft door het bericht uit 1910, dat in de nacht 
van 23 op 24 juni tussen Lebongdonok en Kepahiang de koetsier van de postkar wordt 
vermoord en een bedrag van  f. 3000 uit de postzakken wordt gestolen 12.  
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Bij een opmerkelijk aantal van de gevonden poststukken kan toch op de een of andere 
wijze een relatie met de mijnen worden aangetoond. Verder valt op, dat er kennelijk veel 
Duitsers bij deze activiteiten waren betrokken. Zelfs de stationschef van het stationnetje te 
Napal Poetih lijkt Duitse wortels te hebben. Als de winsten in de dertiger jaren teruglopen 
worden de meeste postkantoortjes gesloten. Alleen de kantoren van de wat grotere plaatsen 
als Lebongtandai en Moearaaman functioneren ook nog tijdens en na de Japanse invasie. Het 
kantoor te Lebongtandai dan als een rumah pos onder het kantoor Napalputih en het kantoor 
te Moearaaman als hulppostkantoor onder Benkoelen.  
  

De overzichtskaart van figuur 15 geeft al met al een goed inzicht in de geografische 
logica van de postale geschiedenis van het Lebong-district. Aanvankelijk gaf alleen de in het 
begin van de 20e eeuw aangelegde gouvernementsweg vanuit Benkoelen via Kepahiang en 
Tjoeroep toegang tot het mijndistrict. Het is derhalve logisch dat in eerste instantie de 
genoemde hulppostkatoren ressorteerden onder de postkantoren Moearaaman en Kepahiang. 
Deze lagen namelijk op de route terug naar de hoofdstad van de residentie, die voor het 
contact met de buitenwereld zorg droeg. Lebongtandai ligt meer noordwestelijk in de Lebong- 
streek en kennelijk heeft er zich in de loop der jaren een kortere en snellere route via Napal 
Putih en de rivier Ketahoen ontwikkeld in de richting van de kustplaats Ketahoen (Ketaun). 
Google Maps laat anno 2014 tussen beide plaatsen een voor de auto begaanbare route van een 
kleine 80 kilometer zien. Overigens wordt hierbij het dal in de benedenloop van de rivier 
Ketahoen met een grote bocht naar het westen vermeden.  
 
Post Scriptum 
 
 Bij het ‘ter perse’ gaan van dit artikel wist een van de in de Verantwoording genoemde 
collectioneurs de in figuur 32 getoonde envelop te bemachtigen: een stukje privé-post van de 
in figuur 2 geportretteerde heer H.J.A. Sanders, dat wij u niet wilden onthouden. Deze brief, 
gericht aan de moeder van de heer Sanders, is in januari 1909 te Lebong Soelit gepost en via 
Benkoelen en Padang op 21 februari 1909 te Amsterdam aangekomen. Mevrouw Hock, zoals 
de moeder van de heer Sanders in de literatuur wordt genoemd, woonde destijds kennelijk op 
de hoek van de Kwakerstraat en de Bilderdijk. Nu is er een Bed & Breakfast gevestigd.  
 

 
Figuur 32: De brief die de heer Sanders in januari 1909 naar zijn moeder te Amsterdam heeft gestuurd. 
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 In die dagen was de heer Sanders overgeplaatst van de Mijnbouw Maatschappij 
Ketahoen naar de Mijnbouw Maatschappij Simau in Lebong Tandai en mogelijk wilde hij zijn 
familie in Patria hiervan op de hoogte brengen. 
 
Verantwoording 
 
 Dit artikel had natuurlijk nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de inzet en betrok-
kenheid van een aantal filatelisten. Met name is bij het verkrijgen van de vele scans dankbaar 
gebruik gemaakt van de verzamelingen van Jan Arts, Giel Bessels, Joop Hoogenboom, en 
Rob van Nieuwkerk en natuurlijk mogen ook Maarten Severijn en de onvolprezen site van 
ZWP in dit verband niet worden vergeten. Peter Storm van Leeuwen en Maarten Severijn 
hebben getracht me enigszins de weg te wijzen in het doolhof van de voor mij soms moeilijk 
te traceren relaties tussen fungerende hulppostkantoren (bestelhuizen), hulppostkantoren en 
postkantoren van de voormalige residentie Benkoelen.    
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NEDERLANDS-INDIË VOOR EN NA 1864 
Peter Storm van Leeuwen 
 
Met deze bijdrage wil ik meer duidelijkheid geven over het bestaan van postkantoren in 1864, 
het jaar waarin de eerste frankeerzegel werd uitgegeven. Daarnaast is het een verslag van 
literatuuronderzoek naar de openstelling van postkantoren vóór 1864.   
  
p. 1864 - 
Bij het schrijven van artikelen over de Nederlands-Indische postgeschiedenis wordt wel eens 
gebruikgemaakt van de boeken van Wolff de Beer, Bulterman en Storm van Leeuwen. In deze 
drie boeken speelt 1864 een cruciale rol: dit jaar geeft immers de scheiding aan tussen de 
eofilatelie (voorfilatelie) en het postzegeltijdperk.    

W.S. Wolff de Beer geeft in zijn De poststempels in gebruik in Nederlands Oost-Indië 
van 1789 tot 1864 (1971) aan dat hij de periode behandelt “… vanaf de invoering van de 
eerste stempels door de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1789, tot aan het in gebruik 
nemen van de postzegels in 1864…”. P.R. Bulterman noemt in het voorwoord van de 
Poststempels Nederlands-Indië 1864-1950 (1981) W.S. Wolff de Beer als degene die de 
aanzet gaf tot het schrijven ervan en hij beschouwt zijn magnum opus dan ook als een 
voortzetting van het standaardwerk over de eofilatelie. Schrijver dezes beperkt zich in zijn 
Poststempelcatalogus Nederlands-Indië 1864-1942 (1995) tot “… de meest gebruikte en 
verzamelde handstempelmodellen, die door de Nederlands-Indische Posterijen in de jaren 
1864-1942 zijn gebruikt” voor de afstempeling van postwaarden. 

In de werken van Bulterman en Storm van Leeuwen worden data gegeven waarop 
kantoren een post-, hulppost- of bijpostkantoor hadden of kregen. In het laatste werk is de 
datum van opening en/of sluiting voor veel kantoren met dag en maand wat preciezer 
aangegeven, omdat voor het samenstellen ervan, voor zover mogelijk, ook de Javasche 
Courant (het officiële nieuwsblad) als bron is gebruikt. Deze twee boeken beginnen weliswaar 
met 1864, maar dat wil niet zeggen dat de kantoren, waarbij het jaartal 1864 staat, ook in dat 
jaar zijn geopend. Vooral het boek van Storm van Leeuwen kan tot misvatting leiden, immers, 
in de kantorenlijst staat een kolom ‘opening’. Maar dat postkantoren voor de invoering van de 
postzegels reeds bestonden is evident. Op de postkantoren werden de stempels gebruikt die zo 
mooi beschreven staan in Wolff de Beer en, we mogen hem nooit vergeten, J.H. Beer van 
Dingstee in zijn De Ontwikkeling van het Postwezen in Nederl. Oost-Indië (1935). Als eerste 
echter heeft in Indië mr. M.J. Mijer (1853-1916) de Indische voorfilatelistische poststempels 
verzameld en in de jaren 1907-1912 in manuscripten vastgelegd (de meeste daarvan bevinden 
zich in het Museum voor Communicatie). 

Kortom, waar geschreven staat ‘p. 1864 -’ wordt in zijn algemeenheid bedoeld ‘p. 
reeds bestaand in 1864’. Daarop zijn - hoe kan het ook anders in Indië - uitzonderingen. 

 
Publicisten uit tempo doeloe 
Wat weten we van het bestaan van postkantoren in de voorfilatelistische tijd? Niet veel, maar 
toch wel wat dankzij het speurwerk van vroegere onderzoekers. Over de bekend geworden 
poststempels en alle achtereenvolgende postreglementen is al veel geschreven. Een 
oorspronkelijk artikel is als inleiding van de eerste Post- en Telegraafgids (1883) geschreven 
door Ten Brummeler. Mr. M.J. Mijer heeft een zeer leesbaar historisch overzicht geschreven 
als ouverture tot Deel I van het Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië (1920). 
Van groot belang is verder het informatieve Postgeschiedenis van Nederlandsch-Indië door 
 
 

NI 591 



Februari 2015 ZWP Mededelingenblad nr.166 – bladzijde 31 
 

 
H.A.V. ten Dijk (1928). Ook het hierboven genoemde boek van Beer van Dingstee bevat nog 
niet eerder gepubliceerde gegevens. De latere filatelistische schrijvers R.E.P. Maier en Wolff 
de Beer hebben in hun publicaties over de voorfilatelie rijkelijk geput uit de hiervoor 
genoemde bronnen.  
 
Batavia 
Van Batavia is veruit de meeste informatie bewaard gebleven, samengevat in De 
brievenbehandeling te Batavia in voorbije eeuwen.1 Batavia kreeg een postkantoor op 26 
augustus 1746 en daar kwam in oktober 1837 een medewerkend postkantoor bij.  
 

 
Afb.1 
 
Het eerste postkantoor was in het in Afb. 1 getoonde gebouw te Batavia gevestigd. De 
afbeelding komt uit Beer van Dingstee (afb. 18, naast blz. 23) en hij geeft als toelichting: 
“Een der gebouwen (een groot blok met verdieping) van de Werf te Batavia, gezien van de 
oostzijde van den kalikant [de kant van de kali = rivier, de Tjiliwoeng], omvattend het 
zeilmakers “logiment” en het “laerie huys” en grenzende naar het zuiden de zeilmakers- en 
kuiperswinkel. In dit gebouw werd in 1746 het eerste postkantoor in Indië ondergebracht.” 

 
Namens de Fransen: Daendels 
Voor het oprichten van postkantoren op Java was de aanleg van de Groote Postweg door 
gouverneur-generaal Daendels in 1808 van enorme betekenis. Deze weg langs Java’s 
noordkust, van Anjer in het westen tot Panaroekan in het oosten, was feitelijk bedoeld om een 
snel transport van troepen mogelijk te maken, mochten de Britten tot een aanval overgaan. 
Maar goed, de ijzeren maarschalk zag ook het nut in van een beter postvervoer, dat ook op 
Java nog zeer slecht en ongeregeld was. Hij ging slagvaardig te werk en schreef op 29 mei 
1808 alle residenties (provincies) aan om binnen drie dagen op te geven welk personeel voor 
een goede bediening van de brievenpost nodig was.  

Op 18 juni van hetzelfde jaar werd door Daendels een postreglement vastgesteld. 
Naast Batavia kregen ook Samarang (Semarang) en Sourabaija (Soerabaja) een zogeheten 
generaal postkantoor (ook wel: generaal post-comptoir). Op de overige plaatsen die langs de 
route lagen werd “de scriba of een ander intelligent persoon” met de postdienst belast.2 In de 
bijlage staat: “De commissaris der posterijen zal jaarlijks eene generale visitatie doen van alle 
de post-comptoiren op het eiland Java, …”3 Daaruit kunnen wij afleiden dat er postkantoren 
zijn opengesteld, maar niet op welke plaatsen. Tussen Batavia en Sourabaija zijn naast het 
postkantoor Samarang nog 47 stations (dit zijn wisselplaatsen) gevestigd, waarlangs de 
“postillions” met de koets reizen en post halen en brengen. 
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Daarop verscheen het belangrijke postreglement van 12 december 1809, waarin voor 
het eerst gewag wordt gemaakt van het stempelen van brieven: “Het stempelen zal geschieden 
met ’s Konings cijfers, omschreven met de namen der plaatsen, van waar de brieven worden 
afgezonden.”4 We kennen uit de Franse tijd poststempels van Paccalongan, Samarang en 
Tagal met daarin het portbedrag en tevens de letters L.N. van Lodewijk Napoleon. Nog niet 
zo lang geleden is er zelfs een tweede type van Samarang gevonden, en na uitgebreid 
onderzoek echt bevonden.5  
 

 
 
Afb.2 

 
Het betreft een complete vouwbrief van Samarang 26-8-1811 naar Meester Cornelis. De 
lichte, rode afstempeling is van een rond 10 stuiver-stempel met initiaal ‘N’ in plaats van het 
gebruikelijke ‘LN’. Dit stempel, géén Maier-vervalsing, was nog niet eerder in de literatuur 
beschreven en is ook het tot op heden enig bekende exemplaar. Een theorie is dat dit stempel 
in opdracht van Jhr. J.W. Janssens is aangemaakt, die in mei 1811 gouverneur-generaal werd 
(hij volgde Daendels op) en door Napoleon zeer werd gewaardeerd. Na enkele maanden 
moest Janssens het veld ruimen na de inval van de Engelsen (dank aan H.W. van der Vlist 
voor deze toelichting). 

 
Het reglement geeft nog aan dat commissarissen van de posterijen vier keer per jaar 

een inspectie doen van “… de wegen, postkantoren, herbergen, passangrahans en 
wisselplaatsen in hunne districten…”.6 Bewaard gebleven brieven uit de Franse tijd zijn 
echter zo zeldzaam, dat wij hierin wel de verklaring moeten zoeken dat van de meeste net 
opgerichte postkantoren geen poststempels bekend zijn geworden. Wel vermeldt Wolff de 
Beer dus stempels van Paccalongan en Tagal, die natuurlijk uitermate zeldzaam zijn. 
Overigens kennen wij twee afstempelingen van Paccalongan, gevonden in een oud manuscript 
met foto’s (herkomst ons onbekend) en in een manuscript van Mr. M.J. Mijer van ca. 1912, 
waaruit blijkt dat de spelling in dit stempel Pacalongan is; Afb. 3aa en 3ab. 
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Afb.3aa                                    3ab                               3b                               3ca                                3cb 
 

Uit de Franse tijd zijn tot op heden dus alleen van Pacalongan, Samarang (Afb. 3b) en Tagal 
(Afb. 3ca en 3cb) stempels met de letters L(odewijk) N(apoleon) bekend, maar er moeten al 
meer postkantoren hebben bestaan. 
 
Britse slagvaardigheid op Indische bodem 
Daarna brak de Engelse tijd aan en op 11 september 1811 werd Raffles benoemd tot 
“Lieutenant-Governor of Java and its dependencies”.7 Was Daendels krachtdadig, Raffles was 
dat niet minder. Op verschillende terreinen heeft hij van zich doen spreken (en niet in 
ongunstige zin), zo ook op het gebied van de postdienst. In maart 1813 kwam een nieuw 
postreglement voor Java tot stand, waarin het gewicht van brieven werd uitgedrukt per 
Calcutta Sicca Rupee weight (= 11,66 gram). Van belang is dat een overzicht van het 
briefport in stuivers en rupees wordt gegeven voor verzending vanuit Batavia, Samarang en 
Sourabaya naar 22 bestemmingen, inclusief deze hoofdpostkantoren. Het zijn “Bencoole, 
Anjier, Ceram, Batavia, Buitenzorg, Cheribon, Tagal, Paccalongan, Samarang, Onargang, 
Boioelalie, Sooracarta, of Wirosobo & c., Djocjacarta, Joana, Japara, Rembang, Grissee, 
Sourabaya, Madura, Passoroang, of Probolingo, Bysookie, of Banjowangie.” Wij hebben 
helaas niet de bevestiging gevonden dat dit ook allemaal postkantoren zijn.8   

 
R.E.P. Maier (inderdaad, de man die op latere leeftijd is gaan vervalsen) schreef na aankomst 
uit Indië voor het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie een aantal informatieve artikelen 
over de oude Indische poststempels. Zo wijst hij op de poststempels van de drie 
hoofdpostkantoren Batavia, Samarang en Sourabaya en de medaillonstempels (rondstempel 
waarbinnen alleen de kantoornaam, bekend vanaf 1812 maar mogelijk al in 1811 verstrekt), 
die door hem worden afgebeeld en door Wolff de Beer zijn overgenomen. Maier merkt 
daarover op: “Deze beide stempelsoorten zijn, in verband met hun uniformiteit, ongetwijfeld 
centraal aangemaakt en verstrekt.”9 Daarin kan Maier wel eens gelijk hebben. Wat dit betreft 
vinden we namelijk in Beer van Dingstee een foto met een interessant onderschrift. 

 

 
Afb.4 
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Deze foto uit Beer van Dingstee (afb. 19, naast blz. 23) is flink bijgetekend, maar dat maakt 
het onderschrift niet minder boeiend. Beer van Dingstee schrijft: “Een der gebouwen 
(werklokalen) van het Compagnies Ambachtskwartier waar de eerste officieele Indische 
poststempels in hout en de brievenkasten werden vervaardigd, door Jacobus Anthonius 
Beyvanck. (Hoofd van het Ambachtskwartier).” Gaat het hier alleen om de VOC-stempels, de 
portstempels uit de Franse tijd, of ook de stempels gebruikt tijdens het Engelse bestuur? 
 
De grootste posthistoricus in Nederlands-Indië 
We moeten weer terugvallen op Beer van Dingstee. Hij geeft een opsomming van de 18 
plaatsen waar de postkantoren aan de Groote Postweg omstreeks 1810-1832 hebben gestaan, 
zelfs met bijzonderheden over het gebouw en waar dat was gelokaliseerd (de spelling is van 
Beer van Dingstee uit 1935): Anjer, Serang, Batavia, Buitenzorg, Tjiandjoer, Cheribon, 
Indramajoe, Tegal, Pekalongan, Semarang, Djapara, Rembang, Toeban, Grissee, Soerabaia, 
Pasoeroean, Probolinggo en Besoeki. Zo bevond het postkantoor van Pasoeroean zich in een 
particulier huis, gelegen aan de Heerenstraat (inderdaad: daar, waar De Stille Kracht van 
Couperus zich afspeelt). “De secretaris vendumeester was tevens belast met het ambt van 
postmeester.”    
 

 
Afb.5 

 
Blijkbaar heeft Batavia een speciaal stempel gebruikt voor het afstempelen van aangetekende 
brieven, vermoedelijk van na het Engelse tussenbestuur. 
Dit knipsel is aangetroffen in een manuscript van Mr. M.J. Mijer (ca. 1912). 
 
De Buitenbezittingen 
Gegevens over kantoren op de zogenoemde Buitenbezittingen, dus alle gebieden buiten Java 
en Madoera, zijn (nog) nagenoeg onbekend. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de 
primitieve voorzieningen: “Het overbrengen van brieven naar en van de Buitenbezittingen 
geschiedde (…) met zeilschepen op onbepaalde tijdstippen, voor zooveel zich daartoe de 
gelegenheid aanbood. De duur der reizen van die schepen was zeer wisselvallig en leverde in 
de verschillende moussons een aanmerkelijk verschil op.”10  

In het Engelse reglement uit 1813 komen we een naam tegen uit de Buitenbezittingen: 
Bencoole oftewel Benkoelen. Ten Brummeler schrijft dat Raffles op 15 april 1812 al een 
besluit heeft uitgevaardigd, waarbij op de 1e en 15e van elke maand een geregelde vaart zal 
plaatsvinden met een postboot tussen Anjer en Benkoelen. Dit wekt geen verbazing: 
Benkoelen was sedert 1685 een Engelse nederzetting en is pas in 1825 in Nederlandse handen 
overgegaan. Een poststempel uit de Engelse tijd is echter nog nooit gevonden; het vroegst 
bekende poststempel dateert pas uit 1844 (Wolff de Beer nr. 121). Verdere informatie over 
postkantoren in de Buitenbezittingen hebben we momenteel niet. Aan de hand van gevonden 
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stempels weten we dat ze er wel waren, namelijk in Amboina, Banda, Bandjermasin, Banka, 
Batta Landen (= Batak Landen, Sumatra), Benkoelen, Billiton, Fort de Kock, Makasser, 
Menado, Montrado, Padang, Padang Pandjang, Palembang, Pontianak, Priaman, Riouw, 
Sambas, Siboga, Singkawang, Solok, Telok Betong, Ternate en Timor.  
 
 
Verder onderzoek gewenst   
De voorlopige conclusie luidt dat wij, op Batavia na, van geen enkel postkantoor de 
openingsdatum in de voorfilatelistische periode kennen. In de Staatsbladen van Nederlandsch-
Indië, die wij voor wat de postdienst betreft vanaf 1846 in kopievorm tot onze beschikking 
hebben, zijn openingen van postkantoren niet vermeld. Mogelijk leidt onderzoek in de 
Gouvernementskranten vanaf 1810 tot ontdekkingen.11 Alleen, zouden onderzoekers als Mijer 
en Beer van Dingstee dat al niet hebben gedaan? Misschien wel, maar onze indruk is dat we 
nu meer interesse hebben in specifieke postkantoren en de opening daarvan, dan de filatelisten 
destijds. 
 Opvallend zijn de grote spellingsvarianten van de verschillende postkantoren, zowel in 
de geschreven stukken als in de poststempels. Dat blijkt ook nog eens uit de hieronder 
toegevoegde Bijlage 1. 

 
 
1864: van eofilatelie naar neofilatelie 
Pas met de publicatie van het Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië 
van 16 Januarij 1864, no. 9, komt eindelijk meer duidelijkheid. 

In 1862 is een Reglement op de brieven-posterij in Nederlandsch Indië vastgesteld, 
waarmee de postdienst feitelijk voor het eerst goed georganiseerd werd.12 Dit reglement trad 
op 1 januari 1863 in werking.13 300.000 postzegels waren al in 1862 ontvangen, gevolgd door 
een tweede zending van 300.000 stuks in 1863. Toch kwamen zij pas op 1 april 1864 in 
omloop.14 Daarmee kwam een aanvang van het postzegeltijdperk. 

De uitwerking van het postreglement vond plaats in de Algemeene bepalingen tot 
verdere uitvoering van ’s Konings Besluit van 23 Junij 1862, No. 81, (Indisch Staatsblad 
1862, No. 103a). Deze bepalingen traden op 1 april 1864 in werking.15 Bijlage No. 1 (Afb. 6) 
geeft een overzicht van de Standplaatsen der postkantoren en daaronder resorterende, 
medewerkende en hulpkantoren. In de daarop volgende bijlage (niet opgenomen) vinden we 
de samenstelling en bezoldiging van het personeel van de postkantoren.  
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Afb. 6. Bijlage No. 1 van het Staatsblad van Nederlandsch Indië 1864 No. 5. 
 

Het overzicht geeft in de linker kolom weer wat de residenties toen waren. Het is vergelijk-
baar met de bestuurlijke indeling in provincies. In iedere residentie zijn een of meerdere 
postkantoren gevestigd: de kolom in het midden. Onder de postkantoren ressorteren geen, één 
of meerdere hulppostkantoren, zo laat de rechter kolom zien. Dat geldt op het moment van 
publiceren van het staatsblad dus alleen voor Java en Madoera. Overigens kennen wij niet de 
precieze data van openstelling in 1864. We weten dus alleen dat de in het staatsblad op-
genomen bepalingen op 1 april 1864 van kracht werden. 
 
 Het postkantoor in de residentie Batavia bevindt zich in Weltevreden, het zuidelijker 
en wat hoger gelegen gezondere gedeelte van de stad waar de Europeanen wonen. Het 
Expeditiekantoor aan boord van de mail-stomer ressorteert onder het postkantoor te  
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Weltevreden. Het medewerkende kantoor bevindt zich in de benedenstad van Batavia waar 
gewerkt wordt, niet ver van het oude, prachtige Stadhuis en de monding van de Tjiliwoeng. 
 Even bij Java en Madoera blijvend, zien we voor het eerst in de officiële documenten 
het begrip ‘hulpkantoren’ opduiken. Neem nu eens als voorbeeld het hulpkantoor 
Poerbolingo, dat ressorteert onder postkantoor Banjoemas. Betekent dit nu dat Poerbolingo in 
1864 een hulpkantoor heeft gekregen? Nee, want we kennen uit de eofilatelistische periode al 
stempels voor gefrankeerde en ongefrankeerde brieven (Wolff de Beer nrs. 238 en 239). De 
vraag is dus: wat was dan de status van dat kantoor vóór 1864? Postkantoor? Is het dan in 
1864 gedegradeerd tot hulpkantoor? Of was het kantoor al hulpkantoor? En zo zijn er 
meerdere voorbeelden. Het blijft een onderwerp voor nadere studie. 
 Wat de Buitenbezittingen betreft zien wij hier voor het eerst een opsomming van de in 
1864 bestaande postkantoren. Aardig is te zien dat sommige plaatsen, waar een postkantoor is 
gevestigd, stempelen met de naam van de residentie: Muntok stempelt met ‘Banka’, 
Tjoeroetjoep (op sommige oude kaarten ook geschreven als Tjeroetjoep) stempelt met 
‘Billiton’ en Koepang stempelt met ‘Timor’. Deze eigenaardigheid treffen we ook al in de 
voorfilatelistische tijd aan. Voorbeelden zijn Telok-Betong dat met ‘Lampongsche Distrikten’ 
heeft gestempeld en op Java ‘Ledok’, een afdeling van de residentie Bagelen, dat door de 
hoofdplaats Wonosobo is gebruikt. Trouwens, de hoofdplaats van Bagelen, Poerworedjo, 
stempelde met Baglen en Bageleen.16 De hoofdplaats van de Preanger Regentschappen was 
Bandoeng (Bandong), dat stempelde met ‘Preanger Regentschappen’. 
 
Tot besluit 
In de Bijlage 1 vindt u een overzicht van de in het staatsblad van 1864 genoemde post- en 
hulppostkantoren, vergeleken met het voorkomen ervan in Wolff de Beer, aangevuld door 
Bulterman.17 Hierbij is geen rekening gehouden met latere vondsten, ook niet van eerdere of 
latere jaren van gebruik. 

Opmerkelijk is dat in de voorfilatelistische periode enkele kantoren voorkomen die 
niet staan in het overzicht uit het staatsblad. Het zijn Batta Landen (= Batak Landen; volgens 
Bulterman was het kantoor gevestigd in Baros), Fort de Kock, Joana / Ioana (Djoewana), 
Montrado, Padangsche Bovenlanden (Fort de Kock), Padang Pandjang, Priaman, Siboga, 
Singkara en Solok. Zijn deze kantoren verdwenen om jaren na 1864 weer op te duiken?  
 
Uit de literatuurstudie en de ons ter beschikking staande officiële documenten komt vast te 
staan dat er nog vraagtekens overblijven, die mogelijk (n)ooit opgehelderd zullen worden. Dat 
maakt de bestudering van de postale geschiedenis van Nederlands-Indië tot zo’n aangename 
en spannende vrijetijdsbesteding. 
  
Staatsblad 1864 nr. 5, bijlage No. 1 Spelling stempels in Wolff de Beer vroegste jaar 
 
JAVA 
 
Serang (pk)     Ceram     1838 
Pandeglang (hpk)    - 
Rankas-Betong (hpk)    - 
Tjiringin (hpk)    - 
 
Anjer (pk)     Anjer     1838 
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Weltevreden (pk)    Batavia          (1746) 
In de stad Batavia (mpk)   Batavia    (1837) 
Tangerang (hpk)    - 
Meester-Cornelis (hpk)   - 
Expeditie-kantoor aan boord der mail-stoomer  - 
 
Buitenzorg (pk)    Buitensorg    1812 

Buitenzorg    1829 
 
Poerwakarta (pk)    Poerwakarta    1858 
Krawang (hpk)    Krawang    1840 
 
Tjandjoer (pk)     Tjianjor / Tjianjoer   1824 
 
Bandong (pk)     Bandong / Preanger Regentschappen 1838 
Manondjaija (hpk)    - 
 
Soemedang (pk)    Sumedang    1852 
 
Cheribon (pk)     Cheribon    1812 
Indramaijoe (hpk)    Indramayoe / Indramayo  1811 
Madjalengka (hpk)    - 
Tjiamies (hpk)    - 
 
Tagal (pk)     Tagal     1808 
      Tagal     1832 
Pamalang (hpk)    - 
 
Pekalongan (pk)    Paccalongan    1808 

Pekalongang / Pekalongan  1835 
 
Samarang (pk)    Samarang    1808 
Oenarang (hpk)    - 
Bawen (hpk)     - 
Poerwodadi (hpk)    Poerwodadie    1846 
Demak (hpk)     - 
 
Salatiga (pk)     Salatiega / Salatiga   1846 
 
Ambarawa (pk)    Fort Willem I Ambarawa  1844 
 
Patti (pk)     Pattie     1841 
Koedoes (hpk)    Koedoes    1863 
Japara (hpk)     Iapara / Japara    1835 
 
Rembang (pk)     Rembang    1813 
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Toeban (pk)     Toeban    1839 
Bodjonegoro (hpk)    Bodjo Negoro    1841 
 
Soerabaija (pk)    Sourabaya    1811 
Modjokerto (hpk)    Modjokerto    1830 
Sidho-Ardjo (hpk)    Sidhoardjo    - 
Bawean (hpk)     - 
 
Grissee (pk)     Grissee    1814 
 
Pasoeroean (pk)    Passourouang    1825 
Malang (hpk)     Malang    1850 
 
Probolingo (pk)    Probolingo    1837 
Loemadjang (hpk)    - 
 
Bezoeki (pk)     Bezoeki / Bezoekie   1842 
Bondowosso (hpk)    - 
Sitoe-Bondo (hpk)    - 
 
Banjoewangi (pk)    Banjoewangie    1844 
 
Banjoemas (pk)    Banjoemaas    1837 
Bandjar-Negara (hpk)    Bandjarnegara    1838? 
Poerbolingo (hpk)    Poerbolingo    1852  
 
Tjilatjap (pk)     Tjilatjap    1845 
 
Poerworedjo (pk)    Baglen / Bageleen   1841 
Keboemen (hpk)    Keboemen    1845 
Wonosobo (hpk)    Ledok     1853 
Ambal (hpk)     Ambal     1852 
 
Magelang (pk)    (Kadoe) Magelang / Magelang 1822  
 
Djokdjokarta (pk)    Djocjokarta    1840 
 
Soerakarta (pk)    Soerakarta / Souracarta  1825 
Klatten (hpk)     - 
Boijolalie (hpk)     - 
 
Madioen (pk)     Madioen / (Reside) Madion  1837 
Ponorogo (hpk)    Ponorogo    1859 
 
Ngawi (pk)     Ngawie    1846 
 
Patjitan (pk)     Patjitan    1836 
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Kediri (pk)     Kedirie    1835 
Blitar (hpk)     - 
Toeloeng-Agoeng (hpk)   Toelongagong    1845 
 
MADOERA 
 
Pamakassan (pk)    Pamakassan    1845 
Sumanap (hpk)    Sumanap    1832 
Bangkalang (hpk)    Bangkallang    1839  
 
SUMATRA 
 
Padang (pk)     Padang     1840 
 
Benkoelen (pk)    Bencoelen / Benkoelen  1844 
 
Telok-Betong (pk)    Lampongsche Distrikten  1858 
 
Palembang (pk)    Palembang    1840 
 
Riouw (pk)     Riouw     1841 
 
BANKA en BILLITON 
 
Muntok (pk)     Banka     1853 
Tjoeroetjoep (pk)    Billiton    1855 
 
BORNEO 
 
Pontianak (pk)    Pontianak    1844 
Singkawang (pk)    Singkawang    1863 
Sambas (pk)     Sambas    1851 
Bandjermasin (pk)    Banjarmassing / Banjermassing 1845  
 
CELEBES 
 
Makasser (pk)     Makasser / Macassar / Makassar 1841 
Menado (pk)     Manado / Menado   1845 
 
MOLUKSCHE EILANDEN 
 
Ternate (pk)     Ternate    1845 
Amboina (pk)     Amboina    1841 
Banda (pk)     Banda     1840 
 
TIMOR 
 
Koepang (pk)     Timor     1844  
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Noten 
 

1. Gepubliceerd in ZWP.095 (januari 1992), 016-021 
2. Provisioneel reglement op het Postwezen van den 18den Juni 1808, art. 1 en 2 
3. Inrigting en werkzaamheden der hoofd- en intermediaire bureaux op de hoofdplaatsen zoowel 

als de residentien en de Bataviasche bovenlanden, art. 7 
4. Reglement voor de Posterijen en voor de inspectie der wegen en herbergen op Java (12 

Wintermaand 1809), art. 25 
5. Van Dieten postzegelveiling 618, kavel 4114 
6. Reglement voor de Posterijen, art. 85               

Herbergen tussen Buitenzorg en Sourabaija bevonden zich in deze plaatsen alsmede te 
Tjieceroa (= Tjisaroea), Beabang, Sumadang, Cheribon, Tagal, Paccalongan, Samarang, Joana 
(= Djawana = Djoeana), Banjer (= Bantjar = Bandjar) en Sidaijoe, art. 10 

7. J.H. Beer van Dingstee, De Ontwikkeling van het Postwezen in Nederl. Oost-Indië, Bandoeng, 
1935, blz. 38 

8. H.A.V. ten Dijk, Postgeschiedenis van Nederlandsch-Indië, Weltevreden, 1928, blz. 61* en zo 
terug te vinden in Bulterman, blz. 252        
Bencoole = Benkoelen, Anjier: staat zo gespeld, Ceram = Serang, Paccalongang = 
Pekalongan, Onargang = Oenarang, Boioelalie = Bojolali, Sooracarta = Soerakarta, 
Passoroang = Pasoeroean, Bysookie = Bezoekie 

9. R.E.P. Maier, “De Indische Poststempels tijdens het Engelsche Tusschenbestuur 1811-1816, 
I.”, Nederlandsch Maandblad voor Philatelie (14), september 1935, blz. 180-184 

10. Post- en Telegraafgids voor Nederlandsch-Indië 1883, daaruit het inleidende hoofdstuk ‘Post- 
en Telegraafdienst in Nederlandsch-Indië’ door  Ten Brummeler, blz. 7-8  

11. Dat zijn de Bataviasche Koloniale Courant (1810-1811), de Java Government Gazette (1812-
1816), de Bataviasche Courant (1816-1828) en de Javasche Courant (vanaf 1828). Zie:       
Gerard Termorshuizen, Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-
Nederlandse dagbladpers 1744-1905, Leiden, 2001, Inhoud 

12. Koninklijk Besluit van 22 Junij 1862 no. 81 
13. Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië van 5 November 1862 no. 14 
14. Algemeene Postgeschiedenis [J.C.H. Friederich. Weltevreden, 1928], blz. 87 
15. Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië van 16 Januarij 1864, no. 9 
16. Aardrijkskundig en Statistische Woordenboek van Nederlandsch Indië, Tweede Deel K-Q, 

Amsterdam, 1869, blz. 335 
17. P.R. Bulterman, Poststempels Nederlands-Indië 1864-1950, Deventer, 1981, blz. 177 

 
Maarten Severijn zeg ik graag dank voor zijn kritisch doornemen van het concept. 
 
 
NEDERLANDS-INDIË: EEN BRIEFKAART, EEN PAAR NAMEN, DRIE 
LEVENS 
Olav Petri 
 
Hij is beschadigd, heeft veel stempeltjes en wat tekst in handschrift. Waar te beginnen als je 
zo’n kaart als deze in handen hebt? Ik begin maar met het wie, het wat, het waarheen, en het 
wanneer. Sommige zaken zijn snel duidelijk, andere vereisen goede ogen of wat zoekwerk. Er 
blijven wel vragen over. 
 
 
Wat en waarheen en wanneer? 
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Voorzijde briefkaart 
 
Deze briefkaart heeft een gedrukte tekst. Het is een bedankkaart naar aanleiding van een gift  
voor een gedenksteen van een overledene; “datum postmerk” staat er op. De datum 
ontcijferen vereist goede ogen. De twee stempels van  ‘s–Gravenhage zijn behoorlijk ver-
sleten. Met moeite is te lezen dat de kaart ontwaard is op 8 oktober 1898. Het tweede stempel 
lijkt een datum in januari 1899 te hebben. De kaart is dus heen en terug gestuurd. Hij was 
verzonden naar Meester Cornelis op Java. De plaatsnaam kan ook als één woord geschreven 
worden, als ik afga op het aankomststempel.  
Meester Cornelis was een stadsdeel van Batavia, de naam komt van de eigenaar, een 
predikant en onderwijzer die daar een stuk land bezat in de Gouden Eeuw. Interessant is, dat 
dit geen blanke Nederlandse man was, maar een Bandanees, behorende tot een voorname 
christelijke familie met Portugees-Creoolse achtergrond. Het eiland was al vroeg Portugees 
geworden. Banda en de bevolking werden onder Jan Pieterszoon Coen min of meer 
vernietigd; enkele honderden Bandanezen zijn naar Batavia afgevoerd. In de Napoleontische 
tijd werd Meester Cornelis voorzien van verdedigingswerken tegen de Engelsen, een actie van 
de bekende gouverneur Daendels - de man van de Grote Postweg-Java is toen niet door de 
Britten veroverd. 
De briefkaart reisde uiteraard  per schip en kwam op 11 november 1898 aan in Batavia. 
Dezelfde dag nog is hij in Meester Cornelis afgestempeld, vier weken na vertrek. Lastig te 
ontcijferen zijn de in blauw aangegeven postale aanwijzingen. Meester Cornelis is 
doorgestreept.  Ernaast lijkt “terug” te staan. Linksboven staat dan: retour en iets dan eindigt 
op –hage en dat dan wel ’s-Gravenhage zal zijn. De geadresseerde woonde er blijkbaar niet 
meer.   
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Een rij bestellersstempels 
Een raadsel vormt de lange rij bestellerstempels. Ik had zo’n lange rij stempels nog nooit 
gezien! Ik kan ze ambtelijk alleen duiden als afkomstig van de diverse bestellers die de kaart 
in handen hebben gehad en met hun stempel aangaven “mij niet bekend, niet van mijn ronde”. 
De hoofdbesteller had trouwens in Nederland een stempeltje zonder letter; bij bestellers 
hebben ze verwisselbare letters die de bezorging aangeven: eerste bezorging =A, enzovoort. 
In de stempeltjes op de briefkaart ontbreken de letters. Volgens kenners hadden ze in Batavia 
geen bestellerstempels, dus het moet dan in Den Haag gebeurd zijn. Of was het een ludieke 
actie van een groep bestellers? Grapjes maken was er in die tijd niet bij. De PTT was een 
serieus staatsbedrijf, waarbij de beambten hun koperen knopen telden en netjes poetsten in de 
hoop op een bevordering. De kaart is uiteindelijk niet vernietigd als onbestelbaar poststuk 
zonder waarde. Hij zal dus de afzender bereikt hebben. Een aanwijzing daarvoor vormt  
bestellerstempel 38 waar de letter C in lijkt te staan, dus van de derde bezorging die dag. 
En dan het gaatje, de vreemde beschadiging midden in het poststuk? U herinnert u vast wel 
het blok met stevige pen dat op bureaus placht te staan. Juist, daar is de briefkaart op 
vastgepind. 

 
Achterzijde briefkaart 
 

Van wie naar wie? 
Bedankt wordt de heer K. J. Hardeman, directeur van het gymnasium. Blijkbaar kende deze 
de overledene, R. Fennema.  De persoon die in Nederland zorg droeg voor een gedenkteken 
was J. D. Donker Duyvis. Het internet nodigde uit om te zien of we iets over deze mensen te 
weten kunnen komen. 
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H.J. Hardeman 
Ja, hij is terug te vinden op internet. In 1873 schreef hij een brief, die te vinden is in een 
familiearchief samen met veel met brieven van zijn broer. Hij is dan op reis naar Bandoeng. 
Zijn zoontje  mocht het eerste stukje meerijden met de stoomtram.  Zeer uitvoerig en levendig 
beschrijft hij hoe moeizaam die reis verliep; niet alleen paarden, ook meerdere spannen 
karbouwen moeten de wagen soms trekken. Hij is onder de indruk is van het landschap, maakt 
een vergelijking met het uitzicht vanaf de Grebbeberg. Herman Jacobus Hardeman was 
afkomstig uit Veenendaal en de Grebbeberg is dan op loopafstand. Een enthousiasteling voor 
Indië, dat is zeker. Zijn naam komt voor in een jaarboek van studenten in Leiden. Hij is in het 
onderwijs werkzaam; zijn broer is bestuursambtenaar en komt veel voor op internet. In het 
jaarverslag van het onderwijs in Batavia van 1881 staat dat hij wegens ziekte ontslag nam en 
naar Europa vertrok. In de jaren ’80 wordt hij in verslagen genoemd als Directeur van het 
Willem III gymnasium in Batavia. In 1892 was hij bestuurslid van de “Bataviaasche”, zoals 
het zo mooi gespeld wordt, Ambachtsschool. En in 1898?  Woonde hij in Meester Cornelis en 
werkte hij in Batavia? De afstand was 10 kilometer. Vreemd dat de briefkaart hem niet bereikt 
heeft. Was hij misschien met verlof in Nederland? In 1923 is er een vooruitstrevende 
Directeur Onderwijs en Eredienst in Batavia die Hardeman heet. Familie? Er staan geen 
initialen bij. Onze Hardeman overleed in Garoet in 1912. 
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R. Fennema 
 
Onder deze naam vin-
den we tal van boeken 
die door de Delftse 
ingenieur Reinder Fen-
nema geschreven zijn 
over de geologie en 
geografie van met name 
Java en Madoera in 
Nederlands Indië. Di-
verse vulkaanuitbars-
tingen komen in zijn 
onderzoeken voor, o.a. 
de Gunung Agung. Een 
autoriteit. Hij was 
geboren in Sneek, werd 
uiteindelijk hoofd-
ingenieur van het 
Mijnwezen in Indië en 
in 1899 is door 
vrienden een gedenk-
steen voor hem op-
gericht. Daar bestaat 
een oude tekst over met 
hele kleine afbeelding 
van de steen,  die ik 
helaas niet via internet 
mocht inzien wegens 
regelgeving. De steen 
zelf was ook te zien, 
maar zo klein dat alleen 
de plaatsnamen Sneek 
en Menado te lezen 

waren. Zou daar de steen staan? Het gedenkteken wordt ook genoemd in een helaas niet in te 
zien boek van een architectengenootschap in Amsterdam, maar dat betekent natuurlijk niet dat 
de steen ook in de hoofdstad staat of stond.  Of zou daar nog een andere steen staan? 
Uiteindelijk bleek de steen destijds te zijn ingemetseld in het Hoofdgebouw van het 
Mijnwezen in Batavia. Zou hij nog bestaan? Een zoekslag in Indonesië (helaas kan ik geen 
Indonesisch lezen) leverde een verrassing op: ja, de steen bestaat nog! Sterker nog, er moeten 
er twee bestaan, een in Bandoeng bij het geologisch museum. Een prachtige steen met 
uitgebreide tekst en de symbolen van de mijnbouw (hamer en beitel) zijn op een moderne foto 
te zien, inderdaad ingemetseld in de muur. Het pand dateert van na 1898. De steen is 
opgericht door “zijne vele vrienden en vereerders in het moederland en de koloniën”.  Een 
andere toont een eenvoudige gedenksteen met korte tekst in een plantsoentje. Elders op het 
internet is te lezen dat de prauw van de heer Fennema door een stormvlaag omsloeg op het 
Posso meer op Celebes/Sulawesi. De opvarenden redden zich op de kiel maar Fennema gleed 
daar van af toen ze de oever naderden. 
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Zijn lichaam is nooit teruggevonden. Hij deed daar onderzoek naar de bijzondere geologische 
gesteldheid van het meer. Op Sumatra had hij met zoveel succes werk verricht dat daar snel 
de “Koninklijke Olie” (Shell)  voor werd opgericht. Fennema had 23 en een half jaar in Indië 
gewerkt. 
 

 
 
J.D. Donker Duyvis 
Deze naam komt voor in een boek uit 1905 van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de 
regeringsalmanak van Nederlands Indië van 1913 en 1914. Jan Dirk Donker Duyvis was 
hoofdingenieur en inspecteur van het Stoomwezen en de spoorwegen op Java. In 1898 
woonde hij, inmiddels eervol ontslagen, in Den Haag en was secretaris van stoomtram-
maatschappijen in Nederlands Indië. Ook was hij bestuursvoorzitter van de Semarangse 
Ambachtsschool en kan op die manier de heer Hardeman regelmatig hebben ontmoet.  
Overigens, wanneer je de jaarboeken van het onderwijs leest uit de XIX-e eeuw, dan valt op 
hoe kleinschalig het Nederlandse onderwijs eigenlijk was. Qua aantallen leerlingen 
onvoorstelbaar klein. Donker Duyvis moet de organisator geweest zijn die binnen een 
vriendenkring geld bijeenbracht voor de gedenksteen. De kaart heeft een gedrukte 
bedanktekst, dus de vriendenkring moet erg groot geweest zijn. 
De briefkaart opent deuren op een kier naar andere tijden, naar mensen die een actief leven 
leidden in de Oost. Werken in en grote belangstelling hebben voor Nederlands Indië is de 
band die de drie mannen van deze briefkaart verbindt. 
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POSTSTUKKEN UIT INDONESIË 1945 - 1946 
Olav Petri 
 
Een partijtje poststukken, rijp en veel groen en vooral ook vuil. Maar toch. Een briefkaart 
eruit en een enveloppe vertellen veel over Java 1945, d.w.z. met hulp van het internet. U weet 
dat het na de capitulatie van Japan geruime tijd duurde voor het “Nederlandse gezag” zich in 
de vorm van bestuurders, ambtenaren en militairen in Nederlands Indië kon manifesteren. De 
mensen met Nederlandse achtergrond bleven veelal in de interneringskampen, door Japanners 
beschermd tegen bendes Indonesiërs die de vreselijkste dingen deden, de Bersiaptijd. 
Soekarno en de zijnen hadden de onafhankelijkheid uitgeroepen, veel Indonesiërs waren door 
het dolle heen; ook zij hadden trouwens zwaar geleden onder de Japanners. Het ooit machtig 
lijkende Nederland had de bevolking niet kunnen beschermen tegen de Japanse ellende en er 
kon geen sprake van zijn dat de Nederlanders weer als vroeger het land konden overnemen, 
zoals menig ex-geïnterneerde verwachtte.  
 

 
In Nederland wilden mensen graag weten hoe het met familie en bekenden ging. Op 3 
november stuurde iemand uit Leiden een brief naar Bandoeng, Tjimanoekstraat 28, de heer 
W. Janssen. Het telefoonboek van Bandoeng, beoogde hoofdstad van Nederlands Indië, 
prettiger klimaat dan Batavia, geeft als vooroorlogse bewoner van dit adres een 
hoofdingenieur van de Staatsspoorwegen. Er was wel een W. Jansen in Bandoeng, een 
ambtenaar bij Economische Zaken, met één s geschreven. De heer W. Janssen woonde daar 
niet; soms is het handiger om Boissevain te heten of zoiets. De brief werd doorgestuurd naar 
de Tjimahikampen. In die voormalige grote KNIL-kampementen verbleven tijdens de oorlog  
duizenden burgergevangenen. Aldaar was Janssen ook onbekend. Dat blijkt uit de 
handgeschreven afkorting OBK (=onbekend), met veel dank aan ZWP, een hele leuke 
filatelistische vereniging die deze afkorting per ommegaande kon verklaren. 
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De brief werd toen doorgestuurd naar een familielid in Den Haag. In november 1945 was men 
begonnen met de repatriëring via opvangkampen van ex-kampgevangenen. Japanse bewakers 
waren vervangen door Britten, Nederlanders organiseerden weer wat er gedaan moest en kon 
worden. Iets moet men wel geweten hebben over de heer Janssen, want men wist blijkbaar dat 
er familie woonde in Den Haag; dat hij daar waarschijnlijk zou verblijven als gerepatrieerde. 
Maar het ook mogelijk dat hij niet meer in leven was. Het is gissen. De brief ging dus niet 
terug naar de afzender in Leiden! 

 
De briefkaart is van mei 1946, uit Den Haag naar Batavia verzonden, per luchtpost, ook naar 
een kamp, Tjideng, tijdens de bezetting een interneringskamp voor vrouwen en kinderen waar 
je beter niet kon zitten. De geadresseerde, Dr D. F. van Slooten, verbleef daar blijkbaar. Hij 
was auteur van het ‘Handboek theekruiden van Java’. De inhoud van de briefkaart is erg 
boeiend. Dr. Van Slooten kreeg antwoord van postzegelhandel Keiser in Den Haag op een 
vraag van hem. Het antwoord luidt dat er nog geen nieuwe catalogus is verschenen door de 
papierschaarste. Zodra er een verschijnt, zal die opgestuurd worden. Een vaste en betrouwbare 
klant dus van voor 1941. Als correspondentie over zulke zaken gaat, dan lijkt het er op dat 
delen van het gewone leven weer op gang gekomen waren.  
En, wie door de filatelie gegrepen is, vindt er ook steun bij in zware tijden. 
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FOUTJE, BEDANKT 
Jan van den Berg 
 
Iedereen kent ze wel: verhuiskaarten van Nederlands Indië met prachtafdrukken van 
machinestempels, gericht aan bekende verzamelaars zoals Hajenius en Weigand. Het blijkt in 
de praktijk nog knap lastig om mooie afdrukken op niet-filatelistische post te vinden. 
P.R. Bulterman geeft in zijn handboek "Poststempels Nederlands-Indië 1864-1950" op blz. 
106 t/m 111 een overzicht van de gebruikte machinestempels per plaats. Helaas heeft hij in de 
tabellen alleen het jaar vermeld waarin een bepaalde stempeltekst is gebruikt en niet de 
gebruiksperiode; hierover later meer. 
Vlak na mijn verhuizing in juni 2011 had ik eindelijk eens tijd om wat dozen met varia door 
te nemen en daarbij kwam ik ook een stapel verhuiskaarten met machinestempels tegen, alle 
gericht aan Hajenius te Bandoeng. Ik wilde het stapeltje al weer terugleggen toen mijn oog 
viel op een afwijkend stempel. Deze reclametekst (Bulterman #25) is alleen gebruikt in 
Semarang in 1931. Ziet u de spelfout in het stempel? (Afb. 1). Eerlijkheidshalve moet ik 
toegeven dat er toen nog een potloodpijltje bij de fout stond (inmiddels weggegomd), anders 
had ik het waarschijnlijk niet gezien. 
Ik vroeg Paul Bulterman of hij deze fout al eerder had gezien. Hij antwoordde ontkennend, 
terwijl hij toch vele dergelijke filatelistische stukken in de afgelopen jaren door zijn handen 
heeft laten gaan. Ik was natuurlijk benieuwd hoe lang met deze fout is gestempeld, voordat 
het gecorrigeerde stempel in gebruik kwam (Afb. 2). Tussen beide stempeldata zitten maar 
liefst twee maanden! 
Bij een ander machinestempel staat achterop de verhuiskaart de periode van gebruik van het 
stempel in potlood vermeld. Kennelijk had een vorige eigenaar wel deze informatie, maar 
waar is die te vinden? Ik dacht meteen aan de stempelrubrieken, zoals verschenen in het 
"Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" (NMP) en "De Philatelist". Deze rubrieken zijn 
gebundeld in resp. de delen 1 en 2 van de "Bondsreeks van Filatelistische Publikaties".  
Het NMP blijkt inderdaad een rijke bron van informatie over de stempels van Nederlands-
Indië tot en met 1939. Bijna elke maand staat er wel een bijdrage in, vaak over nieuw in 
gebruik gekomen stempels. De gegevens zijn verstrekt door diverse verzamelaars, waarbij 
ook Hajenius vaak wordt vermeld. W. Hajenius, als inspecteur PTT te Bandoeng, zat er met 
zijn neus bovenop wat er gebeurde bij het Hoofdbestuur der Posterijen in Bandoeng.  Gezien 
de kwaliteit van de afdrukken kreeg hij wellicht als een van de eersten de nieuwe 
stempelafdrukken op de aan hem gerichte kaarten onder ogen. Zou hij, toen hij de spelfout in 
het stempel ontdekte meteen de telefoon hebben gepakt om het stempelen te stoppen? Nee 
dus, zo blijkt uit zijn mededeling in het NMP van september 1931: 
"Van 15 Mei t.m. 24 Juni j.l. is te Semarang in de stempelmachine een plaat in gebruik 
geweest met tekst REGEERINSGARANTIE / DJAMINAN NEGERI / POSTSPAARBANK, 
vanaf 16 Juli t.m. 31 Augustus is de foutieve tekst verbeterd in REGEERINGSGARANTIE 
enz.". 
Volgens deze mededeling in het NMP is er dus ruim 5 weken met de foutieve tekst 
gestempeld. In "De Philatelist" heb ik niets over dit stempel kunnen vinden. 
 
Hoewel veel verzamelaars dit maakwerk verfoeien, hebben we toch veel aan Hajenius te 
danken. Hij was niet alleen een vrijwel maandelijkse contribuant aan de rubriek 
"Afstempelingen" in het NMP, maar ook een deskundig filatelist. Men leze zijn artikel 
"Afstempelingen van poststukken op de bestelhuizen van den Districtspostdienst en op de 
Stations en Halten van den Ambulanten Dienst langs Staatsspoor- en Tramwegen" in het 
NMP van februari 1931 nog maar eens na! 
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De elektrisch aangedreven Flier stempelmachine was in Semarang geen lang leven beschoren 
en daardoor is het aantal verschillende stempels beperkt. Deze voor Nederlands-Indië derde 
Flier-machine werd op 15 januari 1931 in Semarang geplaatst en was daar slechts tot ultimo 
augustus 1931 in gebruik, waarna hij verhuisde naar Bandoeng. Hij werd daar op 7 oktober 
1931 in gebruik genomen (mededeling van Hajenius in NMP van december 1931, waarin 
overigens sprake is van een Krag machine). 
 
Afb. 1 (hele kaart) en afb. 1a (stempel) Regeerinsgarantie 
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Afb. 2 (hele kaart) en afb. 2a (stempel) Regeeringsgarantie 
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KENNISMAKING MET HET POSTBEDRIJF VAN  
CARIBISCH NEDERLAND  
Nico de Weijer 
 
Op de filateliebeurs 2015 in Hilversum hebben enkele ZWP-bestuursleden kennis gemaakt 
met de directeuren van het postbedrijf ‘Flamingo Express Dutch Caribbean N.V.’, zijnde  
algemeen directeur Nicole Merkies en de financieel directeur Bart Bergman. Dit postbedrijf is 
sinds 2014 de concessiehouder voor de postdienstverlening op de BES-eilanden.  

Nicole Merkies (midden) en Bart Bergman (rechts) bij hun stand in Hilversum              foto: P.M. Muller 
 

Het was een aangename kennismaking en ook aangenaam waren de postzegelproducten van 
dit nieuwe postbedrijf. De aangeboden jaarcollectie 2014 heeft mooie postzegelontwerpen. De 
jaarcollectie is gesplitst in drie deeljaarcollecties. Voor elk van de bijzondere Nederlandse 
gemeenten is een speciaal mapje gemaakt. Een leuk idee om zo elk eiland of elke gemeente 
afzonderlijk voor het voetlicht te brengen.  

Gemeente BONAIRE Gemeente SINT-EUSTATIUS Gemeente SABA 
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De postzegelvelletjes in de drie deeljaarcollecties; zie rechtsboven resp. linksonder de APP 
 
 
 
 
 

NA 264 



Februari 2015 ZWP Mededelingenblad nr.166 – bladzijde 54 
 

De mapjes van de jaarcollectie 2014 hebben afzonderlijke eiland/gemeente zegelontwerpen en 
bevatten een postzegelvelletje met 10 zegels van 99 dollarcent (zelfklevers met losse tab), een 
gegomd postzegelvelletje van 5 zegels met een waarde van 99 dollarcent per stuk en twee   
samenhangende zegels met een waarde van 88 dollarcent (voor lokale brievenpost tot 20 
gram) en 99 dollarcent (2x plakken voor brief tot en met 10 gram naar Europa). 
 

  

De lineair doorstoken postzegels uit 2014, in twee waarden en samenhangend. 
 
Het bijzondere van deze zegels is dat ze niet geperforeerd of gestanst zijn maar lineair 
‘doorstoken’. Een bijzonderheid in de Nederlandse postzegelgeschiedenis! Alleen de hulp- 
uitgifte 1909 van Suriname kent een zaagvormige doorsteek. 
Het bijzondere van de postzegelvelletjes is ook dat deze velletjes op de velrand een CEE-APP 
hebben. Als je de APP downloadt en vervolgens het zegel met je telefoon scant, krijg je de 
beschrijving van de zegel te zien. Heel leuk en modern.         
 
De APP                                                                                           
 
Ook was deze ontmoeting met de directeuren geruststellend omdat we 
hoorden dat besloten was het uitgiftebeleid in eigen hand te houden. De 
directeur vertelde dat de ontwerpen zich zullen richten op de flora, fauna 
en cultuur van de afzonderlijke eilanden.  
Dus hopelijk zullen geen omvangrijke dure series zegels verschijnen van 
teddyberen, stoomtreinen, winnaars van Olympisch goud of portzegels 
die in de postdienst niet worden gebruikt. 

 
We zullen het postbedrijf van Caribisch Nederland kritisch en 
belangstellend blijven volgen! 
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NIEUWE POSTORGANISATIE IN CARIBISCH NEDERLAND  
Bert van Marrewijk en Han Dijkstra 
 
Zoals Nico de Weijer in het voorgaande artikel al benadrukte, was tijdens de Filateliebeurs in 
Hilversum (31 januari – 1 februari 2015)  de postdienst van Caribisch Nederland zeer 
uitdrukkelijk aanwezig; Afb. 1. 

 
Afb. 1 Uitsnede uit niet verstuurde ansichtkaart. Financieel directeur Bart Bergman en algemeen directeur Nicole Merkies 
op ‘hun’ persoonlijke postzegel, waarvan zij zo vriendelijk waren een exemplaar af te staan. Het stempel in groen was het 
speciale stempel van FXDC dat speciaal voor de Filateliebeurs in Hilversum  was vervaardigd. 
 
Verschillende leden van onze studiegroep, die zich tenslotte richt op al onze tropische 
rijksdelen, hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om met de vertegenwoordigers van 
deze nieuwe postorganisatie ‘Flamingo Express Dutch Caribbean N.V.’  (FXDC) kennis te 
maken en –het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan- enkele van de eerste 
postzegeluitgiften van deze postorganisatie aan te schaffen. Opvallend is dat voor elke van de 
drie eilanden van Caribisch Nederland aparte zegels zijn uitgegeven, zij het met handhaving 
van de gemeenschappelijke gebied aanduiding ‘Caribisch Nederland’. In het artikel van Nico 
de Weijer, dat in ditzelfde nummer is opgenomen, zijn alle in 2014 verschenen zegels voor de 
drie eilanden al weergegeven. Of de uitgiften van bijv. Saba ook op de andere eilanden geldig 
zijn is ons niet duidelijk geworden. De uitgifte van eigen zegels komt voor velen als een 
verrassing. In de NVPH Speciaal Catalogus NOR [blz. 580; (1)] wordt immers vermeld, dat 
de nieuw postorganisatie “voornemens is om vanaf september 2015 met eigen zegels op de 
markt te komen”.  
Uitdrukkelijk werd door de vertegenwoordigers van Flamingo Express te kennen gegeven, dat 
de regie over het aantal uitgiften  en de gebruikte afbeeldingen bij hen berust. Zij hebben ook 
als enige van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken een concessie gekregen 
voor het verzorgen van de postdienst in Caribisch Nederland.  
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Het is hun uitdrukkelijke voornemen om het aantal uitgiften binnen de perken te houden en 
zoveel mogelijk gebiedseigen onderwerpen te gebruiken. Een aanbod van Van Reijen om de 
postzegeluitgiften te gaan verzorgen is beleefd maar beslist van de hand gewezen. Gezien de 
volledig uit de hand gelopen uitgiftepolitiek op Aruba en in de twee nieuwe ‘landen’ van de 
voormalige  Nederlandse Antillen (Curaçao en St. Maarten), zullen wij de ontwikkelingen in 
Caribisch Nederland met argusogen blijven volgen. 
Op elk van de drie eilanden is nog slechts één postvestiging open: Kralendijk/Bonaire, 
Oranjestad/St. Eustatius en Windwardside/Saba. De  vestigingen Rincon op Bonaire en The 
Bottom op Saba zijn opgeheven. 
Een der auteurs (BvM) gaf tijdens de ontmoeting met Flamingo Express duidelijk aan 
voornamelijk geïnteresseerd te zijn in juist gefrankeerde en echt gelopen stukken met 
Caribisch Nederland frankering, waarop spontaan werd aangeboden een poststuk toe te sturen. 
Het zal ons benieuwen… 
Wij hebben gemeend deze ontmoeting met vertegenwoordigers van FXDC te moeten 
aangrijpen om de postale ontwikkelingen in Caribisch Nederland sedert 10 oktober 2010  in 
het kort op een rijtje te zetten. 
Toen op 10.10.10 de Nederlandse Antillen ophielden te bestaan en drie van de eilanden als 
‘bijzondere gemeenten’ van Nederland rechtstreeks onder Nederlands gezag kwamen, was er 
nog veel onduidelijkheid over de manier waarop de postdienst zou worden uitgevoerd. 
Zouden ze, net als in de Franse Overzeese Departementen, de Nederlandse postwaarden daar 
gaan gebruiken? Of zou wellicht de bestaande postorganisatie, Nieuwe Post Nederlandse 
Antillen, onder een nieuwe naam op de BES-eilanden blijven functioneren dan wel zou een 
nieuwe eigen postorganisatie tot stand komen?  
Nu ruim vier jaar later kunnen we de balans opmaken. In deze betrekkelijk korte tijdspanne 
kunnen we vier fasen onderscheiden: 
 
 
1 Continuering Nieuwe Post Nederlandse Antillen 

 Continuering van de dienstverle-
ning door de bestaande concessiehouder 
nieuwe Post Nederlandse Antillen, waarbij 
de drie eilanden gezamenlijke uitgiften 
kregen met de gebiedsaanduiding 
Caribisch Nederland en waarbij de US$ als 
munteenheid werd ingevoerd  (Afb. 2a/ 
2b), maar ook frankering met zegels in 
ANG-waarden nog was toegestaan; Afb. 
2c. 
 
 
Afb. 2a 
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Afb. 2b 
 
 

              
Afb. 2c 
 
 

 In deze fase (van 10.10.2010 tot 31.12. 2012) werden de zegelemissies verzorgd door 
Van Reijen Agencies Int. Ltd. Naast postzegels werden ook baliefrankeerstroken –nog 
met de aanduiding ‘nieuwe Post Nederlandse Antillen- gebruikt, waarbij in het begin 
(alleen 2010?) nog uitgegaan werd van de NAG-tarieven (Afb. 3a), terwijl vanaf 2011 
overgegaan werd op USD; Afb. 3b/3c. 
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Afb. 3a 
 

 
Afb. 3b 
 

 
Afb. 3c 
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 Ook combinatiefrankering (van postzegels en frankeerstroken) komt voor, omdat Van 
Reijen wel veel (te veel) zegels uitgaf, maar vergat om bijplakwaarden bij te leveren; 
Afb. 4. 

 

 
                              Afb. 4 
 
2 Periode zonder nieuwe uitgiften 
 

 Een periode waarin geen nieuwe postzegels zijn uitgegeven, mogelijk uit onvrede over 
de uitgiftepolitiek van de agent (1.1.2013-31.12.2013). De teller stond per 1.11.2012 
al op 38 zegels/blokjes, waaronder een blok met 5 verschillende zegels van elk USD 
3,00. 

 
3 Frankeerstroken Flamingo Express Dutch Caribbean N.V. 
  

 Op 1 januari 2014 ging de concessie voor het uitvoeren van de postdienst over naar 
Flamingo Express Dutch Caribbean N.V. Tegelijkertijd werden alle tot dan toe 
uitgegeven postwaarden van Caribisch Nederland buiten gebruik gesteld. Aangezien 
de nieuwe concessiehouder nog geen eigen zegels ter beschikking had, werd gebruik 
gemaakt van baliefrankeerstroken; Afb. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       Afb. 5 
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 Opvallend bij deze frankeerstroken is de codecombinatie eiland + plaatsnaam; in ons 
voorbeeld BKRAL (=Bonaire/Kralendijk), terwijl in de NVPH Speciaalcatalogus 
NOR (1) SWIND (=Saba/Windwardside) wordt getoond. Onder de eiland/ 
plaatsnaamcode volgt de landsnaam: Netherlands; het is even wennen, maar volledig 
correct! 

 
4 Eigen frankeerzegels Flamingo Express Dutch Caribbean N.V. 
 

 De vierde fase is ingegaan door de uitgifte van eigen zegels door Flamingo Express in 
het laatste kwartaal van 2014, waarover in het artikel hiervoor door Nico de Weijer is 
bericht. Op het moment van schrijven van dit artikel hebben wij slechts één echt 
gelopen poststuk tot onze beschikking, dat medio januari door een collega van Han 
vanuit zijn vakantieadres in Bonaire werd verzonden (Afb. 6). De gebruikte 
frankeerzegel is afkomstig van positie 2 van het velletje ‘Mooi Caribisch Nederland’. 
Uiterst merkwaardig is de afstempeling, die gelukkig volledig leesbaar is! Men heeft 
hiervoor het oude cilinderbalkstempel Bonaire 3 uit de kast gehaald. De onnavolgbare 
datering 15.XX.00.01. doet denken aan de millenniumperikelen die zich bij deze 
stempels voordeden en waarover ik (BvM) indertijd enkele artikelen in ‘de Postzak’ 
(Po&Po) heb gepubliceerd. 
Wij vragen ons af of er hier sprake is van een eenmalig gebruik of dat dit stempel nog 
algemeen gangbaar is, maar het radersysteem niet meer instelbaar is, aangezien 
tegenwoordig op alle eilanden voornamelijk blokstempels in allerlei formaten en typen 
worden gebruikt. 
 

 
Afb. 6. Stempel met merkwaardige datumaanduiding. 

 
Bron:  
(1) NVPH, 2014. Speciale Catalogus 2015 Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen.  
 
Met dank aan Jan Stuitje en Pieter Blondelle voor toezending van de kaart. 
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ARTIKEL AMIGOE: VISSEN CURACAO  
Joop van Sikkelerus 
 
In een artikel in ‘Amigoe’ van 5 mei 2014 werd aandacht besteed aan een bijzonder 
biologisch onderzoeksproject, uitgevoerd door het befaamde Smithsonian National Museum 
of Natural History, beter bekend als het Smithsonian Institute, in samenwerking met het 
Substation Curaçao. Tijdens dit onderzoek werden maar liefst 30 nieuwe soorten van 
onderwater leven ontdekt, waarvan 10 soorten vissen nu op postzegels zijn afgebeeld. 

 
 
Op You Tube is over dit onderwerp een filmpje te vinden. In ‘Nieuwe vissoorten Curaçao’ 
zien we ondernemer en avonturier Adriaan ‘Dutch’ Schrier, die enkele nieuwe ontdekkingen 
laat zien. Samen met onderzoekers van het Smithsonian Institute zoekt hij naar nieuwe 
vissoorten en sponzen in het kader van kankeronderzoek.  
Op de site van ‘Amigoe’ staat in de editie van 16 november 2013 het artikel ‘Curasub de 
wijde wereld in’ over de bij het onderzoek betrokken schepen. In een volgend nummer van 
het mededelingenblad hopen we de nieuwe postzegels af te beelden. 
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HAW-ZEGELS GESTEMPELD IN ST. EUSTATIUS  
Joop van Sikkelerus 
 
In de publicatie van H.F.J. Thissen (2002) over de nooduitgiften van Curaçao wordt vermeld 
dat de HAW-zegels waarschijnlijk nooit op St. Maarten zijn gebruikt, omdat er geen bevoor-
rading vanuit Curaçao plaatsvond. Vandaar dat er geen afstempelingen van St. Maarten en St. 
Eustatius bekend zijn, wel echter van Saba! De voorzitter van de Curaçaose Postzegel 
Vereniging, de heer Karel Aster, blijkt nu twee exemplaren met een prachtige afstempeling 
St. Eustatius te bezitten, waarvan één hiervan is afgebeeld. In zijn uitgebreide verzameling 
gaat hij nu ook op zoek naar een exemplaar met een afstempeling van St. Maarten. 
 

 
 

 
 
 
 
Literatuurverwijzing: 
 
Thissen, H.F.J. (2002). De nooduitgiften van de Kolonie Curaçao in het jaar 1918. 
Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen, Utrecht. Bondsreeks nr. 16. 
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DE WERELD ROND VIA SURINAME EN NEDERLANDS-INDIË 
Gerard van Welie, lid van de Nederlandse Academie voor Filatelie 
 
Filatelistisch maakwerk bestond ook al in de 19e eeuw. Er zijn diverse poststukken bekend, 
waarbij filatelisten of andere grappenmakers probeerden een brief of kaart een reis om de 
wereld te laten maken. Ik vond zo’n briefkaart, die de reis maakte via Suriname en Indië. 
 

 
 
Deze briefkaart van 5 cent werd op 7 november 1893 vanuit Utrecht verzonden door Johan 
ten Broeke naar zijn oom Charlouis ten Broeke, kapitein der Infanterie in Paramaribo met het 
verzoek de kaart via San Francisco door te sturen naar oom De la Parra in Nederlands - Indië. 
Die kreeg vervolgens de vraag om de kaart weer naar Utrecht te sturen. 
 
De kaart ging eerst met de trein naar Vlissingen voor de overtocht naar Engeland. In het 
spoorwegkantoor Rotterdam - Vlissingen werd het routestempel SURINAME / VIA / 
SOUTHAMPTON geplaatst. 
 
Per Engelse pakketboot van de Royal Mail Steam Packet Company (RMSP) ging de kaart op 
22 november 1893 van Southampton naar Barbados en vandaar naar Demerara, Brits Guyana. 
De “Curaçao” van de Surinaamse Koloniale Afhaaldienst haalde daar de post op 6 december 
op en bracht deze naar Paramaribo. Op 8 december 1893 kwam de brief zo in Suriname aan.  
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Johan ten Broeke had zijn oom Charlouis dus verzocht de briefkaart door te sturen naar oom 
S. de la Parra in Magelang op Java. Charlouis zond de briefkaart op 14 december 1893 door, 
niet naar Magelang maar naar Palembang, waarheen oom kennelijk intussen was verhuisd.  
Samuel de la Parra, geboren in Suriname in 1845, was luitenant-kolonel en ridder der 
Militaire Willemsorde. 
Charlouis frankeerde de kaart daartoe met een postzegel van 25 cent. En dat is jammer, want 
het tarief voor briefkaarten naar het buitenland (exclusief Nederland en Curaçao) was maar 
7½ cent. 25 cent was het tarief voor brieven. 
 
Van Paramaribo ging de kaart via New York, waar op 5 januari 1894 het datumstempel 
FOREIGN / NY / TRANSIT werd geplaatst, met de trein dwars door de Verenigde Staten 
naar San Francisco. Vandaar ging de kaart op 9 januari 1894 mee met de “Gaelic” van de 
Britse Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (P&O) via Japan naar Hong Kong, 
waar de “Gaelic” op 4 februari aankwam. 
 
Van Hong Kong ging het op 15 februari 1894 met de P&O “Malwa” naar Singapore. Daar 
plaatste de Nederlands - Indische postagent, die zorgde voor verdere verzending naar ons 
Insulinde, op 26 februari 1894 zijn vierkantstempel N-I AGENT SINGAPORE. 
 
In Palembang stuurde oom De la Parra de kaart op 23 februari 1894 weer verder door naar 
Nederland. Hij frankeerde de kaart met een postzegel van 10 cent. In navolging op zijn 
familielid in Suriname plakte hij ook teveel. In Indië was het tarief voor briefkaarten naar 
Nederland toen 7½ cent. 10 cent was het tarief voor verzending van brieven per Nederlands 
schip rechtstreeks naar Nederland.  
 
De “Soembang” van de Rotterdamsche Lloyd vertrok op 28 februari uit Batavia en bracht de 
briefkaart via Perim, Port Saïd en Marseille naar Rotterdam, waar de “Soembang” op 5 april 
1895 aankwam. Het laatste stukje ging per trein naar Utrecht. Na een reis van anderhalf jaar 
was de kaart weer terug. 
 
Ondanks dat het maakwerk is, twee keer overgefrankeerd en de Surinaamse postzegel ook 
nog ietsje beschadigd is, waarschijnlijk tijdens de lange reis, is het toch een interessant stuk. 
 
Bronnen: 
De Nederlandse Scheepspost  1600 - 1900, deel I en II, Claude Delbeke, 1998 en 2002. 
The Postal History of the British Post Offices Abroad, E.B. Proud, 1991. 
British Maritime Postal History, volume 2, the P&O Lines to the Far East, R. Kirk, 1982. 
Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650 - 1975, W.K. Erfmann en E.B. Stuut, 1993. 
Binnenlandse en Buitenlandse Posttarieven van Nederlands-Indië 1864 - 1949, P. Storm van Leeuwen, 
Mededelingenblad ZWP, 1997 en 1998. 
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FILATELIE IN SURINAME: VERVOLG 
Bert van Marrewijk 

De auteur, Gijsbert A.M. van Marrewijk, bij ‘zijn’ straat, waarin het gezin van zijn dochter Saskia woonachtig is. 
Proloog 
In ZWP  nr. 165 (1) heb ik uitgebreid verslag gedaan van de ontwikkelingen  
rond het Surinaamse Postbedrijf Surpost en de gevolgen daarvan voor de filatelie in 
Suriname. Aangezien ik medio november 2014 weer voor enkele weken op bezoek ben 
geweest bij mijn dochter en haar gezin in Paramaribo, heb ik de gelegenheid te baat genomen 
om de situatie nader in kaart te brengen. Ik deed dat door opnieuw bezoeken te brengen aan 
de beide postkantoren in Paramaribo, het hoofdpostkantoor aan het Kerkplein en het 
uitwisselingskantoor en pakkettenverzendkantoor Paramaribo-Nieuwe Haven aan de Willem  
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Campagneweg/Loorweg. Ook bezocht ik dezelfde drie postdepots, die ik bij mijn vorige 
bezoek –in het vervolg nader aan te duiden als ’vorig jaar’ hoewel dat strikt genomen niet 
helemaal juist is- had aangedaan en ging ik tweemaal op bezoek bij Mw. Willy van Leesten-
Samson, de laatste steunpilaar van de Surinamefilatelie in Paramaribo.  
Wezenlijk is er in de korte periode (ca. 10 maanden) tussen mijn beide bezoeken niet veel 
veranderd. De omvang van dit verslag is derhalve aanzienlijk bescheidener dan van het 
vorige. 
 
De situatie rond Surpost 
Het meest opmerkelijke feit vond ik dat de commotie rond het functioneren van de directie 
van Surpost nagenoeg verstomd is. Op zoek naar nieuwe gegevens heb ik enkele honderden 
exemplaren van `De Ware Tijd` en de ´Times of Suriname´, de momenteel meest gelezen 
Surinaamse kranten,  doorgevlooid en ook een stapel uitknipsels uit het dossier van Mw. Van 
Leesten doorgespit. Het resultaat was mager. Slechts tweemaal berichtte de Times nog over de 
voortgang van het proces tegen de voormalige leiding; Afb. 1a en 1b. Over het verdere 
verloop -volgens de Times van 7.11.14 zou de behandeling op 4 december, dus tijdens mijn 
aanwezigheid in Paramaribo- worden voortgezet, heb ik niets meer gelezen. 

Afb. 1a 
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Afb. 1b 
 
Dat het postbedrijf nog steeds niet goed functioneert heb ik alleen uit mondelinge 
overlevering. De meeste van ca. 10 zegslieden melden in het gehele afgelopen jaar geen enkel 
binnenlands gelopen gefrankeerd poststuk te hebben ontvangen. Als er al post komt, gebeurt 
dat met grote vertraging. Naar men denkt en zegt worden bezorgers op stukbasis betaald, 
zodat deze de post voor een bepaald adres of een hele straat een tijdje bewaren tot het genoeg 
is om deze te gaan bezorgen. Wil men de post snel  laten bezorgen dan kan men daarvoor bij 
het postbedrijf (!?) een eigen koerier ook wel aangeduid als bode inhuren!; Afb. 2. 
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Afb. 2 
 
Slechts van één relatie ontving ik twee voor mij bewaarde poststukken….beide afkomstig uit 
Nederland! 
De pakkettendienst schijnt wel redelijk te functioneren. Surpost werkt op dat terrein niet 
alleen samen met PostNL, maar ook met particuliere pakketverzenddiensten in Nederland 
(Afb. 3). 
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Afb. 3 
 
Het uitgiftebeleid van Surpost 
Tijdens mijn twee bezoeken aan Mw. Van Leesten-Samson hebben we ons vooral 
beziggehouden met de flora en fauna rond haar woning en op haar erf -een stondoifi 
(musduifje; Columbiganella passerina)  had een nestje gemaakt in een van haar 
plantenbakken en in haar tuin koestert zij bijna ‘uitgestorven’ vruchten als de kaneelappel 
(Anona squamosa) en  de bosmarmeldoos (Duroia eriopila), waarvan het vruchtvlees 
inderdaad smaakt als biologische marmelade!- in plaats van ons opnieuw te dompelen in 
droefgeestige beschouwingen over de waanzinnige uitgiftepolitiek van Van Reijen Agencies 
en diens satelliet, ontwerpstudio Labranda, die geheel  vrij is in het maken en uitvoeren van  
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de postzegelontwerpen. Hoe precies de relatie tussen van Reijen en  Labranda in elkaar steekt, 
is mij nog niet duidelijk. Is er iemand van onze leden die dat eens uit de doeken kan doen?? 
(Tussen haakjes, deze organisaties hebben ook de postzegeluitgiften van de nieuwe rijksdelen 
Curaçao en St. Maarten in handen en zelfs onze eigen ‘bijzondere gemeenten’ Bonaire, St. 
Eustatius en Saba zijn met deze club een poosje in zee gegaan.) 
Op mijn verzoek heeft Mw. Van Leesten mij ook enkele adressen gegeven van 
vooraanstaande oud-(bestuurs)leden van de Surinaamse Filatelistenvereniging, wel met de 
uitdrukkelijke boodschap daar niet al te hoge verwachtingen van te koesteren. Na een paar 
vergeefse telefoontjes en mede omdat ik intussen allerlei interessantere bezigheden had 
gevonden, moeten deze contacten tot een volgend bezoek blijven wachten. 
 
Plussen en minnen 
Zoals in het voorwoord al is vermeld, bezocht ik opnieuw een aantal van de eerder  bezochte 
postpunten. Het postdepot aan de J.F. Pengelstraat (v.h. Wanicastraat), waar ik vorig jaar nog 
gesorteerde pakketjes zegels met het juiste tarief voor kaarten en brieven had gekocht, moest 
nu ‘nee’ verkopen. Al enkele maanden hadden zij geen zegels meer aangeleverd gekregen. 
Formeel zijn ze nog wel postdepot maar -veeg voorteken?- het Surpostlogo, dat vorige keer 
nog op hun pui prijkte, was inmiddels verdwenen. Gelukkig had het depot van 
kantoorbenodigdhedenhandel ‘Office World’ in het prestigieuze winkelcentrum ‘Hermitage 
Mall’ aan de Lalla Rookhweg wel in plastic gesealde pakketjes met o.a. enkele gangbare 
binnenlandse en buitenlandse tarieven beschikbaar; Afb. 4. 

 
Afb. 4. Twee voorverpakkingen, waarbij ik geen passend tarief heb kunnen vinden. 

De bruikbare heb ik allemaal opgemaakt, zodat alleen deze twee overbleven. 
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 Per pakketje werd SRD 0,05 voor ‘verpakkingskosten’ berekend; Afb. 5.  
 

Afb. 5 
 

Ik kon nu zelfs op twee manieren juist gefrankeerde kaarten versturen (SRD 1,20 + 0,90 en 2 
x 0,90 + 0,30); Afb. 6a en 6b. 
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Afb. 6a 

Afb. 6b 
 

Een gedienstige uitbater/eigenaar en een vrolijke, vriendelijke medewerkster probeerden mij 
zo goed mogelijk van dienst te zijn en poseerden welwillend voor de camera; Afb. 7a en 7b. 

Afb. 7a 
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Afb. 7b 
 
Op eigen initiatief wezen ze mij op een ‘Tarievenlijst 2014’, die er vorige keer nog niet was. 
Helaas is deze in dikke kunststof ingeseald en op de glazen toonbank vastgeplakt en was er 
geen reserve-exemplaar beschikbaar. Door spiegeling mislukten mijn foto’s  jammerlijk, maar 
ik had de tegenwoordigheid van geest om de belangrijkste tarieven te noteren; Tabel 1 en 2. 
Deze blijken nog niet gewijzigd sedert mijn eerdere bezoek. 
 
Tabel 1. Posttarieven Suriname in SRD. Binnenland. 
 

Gewicht (g)  Brieven  Kaarten/Drukwerk 
  1 -  20 2,15   1,40 
 21 - 100 4,50   2,20 
101 - 250 7,70   3,85 
251 - 500 14,80   4,30 
501 - 1000 25,50   6,50 
1001 - 2000 40,00   9,35 
  
Tabel 2. Posttarieven Suriname in SRD. Buitenland. 
 
Regio  Brieven   Drukwerk/kaarten Pakjes 
  Basis  per 10g Basis   per 10g  Basis per 1000g 
Nrd/Mi/Zuid 
Amerika 3,00 1,00  1,5 0,60  3,00 2,86 (?) 
Europa  2,80 0,75  1,5 0,60  3,00 3,58 
Azië  3,00 0,85  1,5 0,75  3,00 7,15 
Afrika  3,00 0,85  1,5 0,75  3,00 5,75 
Australië 3,00 1,00  1,5 1,00  3,00 10,25 
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Een week later vond ik bij postdepot ‘Readytex’ in de Maagdenstraat, dé winkel in 
Paramaribo voor snuisterijen en hebbedingetjes voor toeristen (Afb. 8), nog een derde 
zegelcombinatie voor verzending van kaarten tegen het juiste tarief (SRD 0,90 + 0,75 + 0,45); 
Afb. 9. En daar was de service helemaal gratis; Afb. 10. 
 

Afb. 8 
 

Afb. 9 
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Afb. 10 
 
Ook bezocht ik tot tweemaal toe het 
uitwisselingskantoor Nieuwe Haven. Bij mijn 
eerste bezoek hoopte ik wat meer variatie aan 
zegels te vinden en nadere gegevens over 
enkele speciale postdiensten als aantekenen, 
expres en late fee. Er was ditmaal geen 
poststaking, dus rond het kantoor was het 
aanzienlijk rustiger dan vorig jaar. De balie 
werd nu bemenst door een van de beide dames 
van vorige keer en een heer, die volgens een 
(Surinaamse) informant toegankelijker zou zijn 
dan ‘dat takkenwijf’ (sic!); een kwalificatie die 

ik overigens geheel voor zijn rekening 
houd. Behalve een fotoverbod heeft zij 
mij verder niets misdaan. Helaas kon ook 
de mannelijke loketmedewerker geen  
andere postwaarden ophoesten dan ik al 
bezat, zodat ik voor een passende 
frankering van al dan niet aangetekende 
brieven toch weer naar het 
verzamelaarsloket aan het Kerkplein werd 
verwezen. Expresdiensten worden niet 
meer uitgevoerd, een late fee-brief naar 
Nederland kost SRD 5,70  en een 
aangetekende brief SRD 8,30 + 0,75 voor 
iedere 10g extra. En voor een Tarieflijst  -
de geschiedenis lijkt zich te herhalen- 
werd ik weer een deur verder gestuurd, 
naar de Klantenservice, zodat ik weer in 
het gangetje terecht kwam, waarin ik ook 
vorig jaar ‘op mijn beurt moest wachten’. 
Helaas trof ik bij de Klantenservice niet 
meer de kwieke Sarida Pirbux, maar  een 
moeilijk kijkend en weinig geïnteresseerd 
prototype van een kleine beambte, die al 
spoedig besluit dat ik deze gewichtige 
  
 
 

Afb. 11 
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aangelegenheid beter met Mw. May ‘in het gebouw hiernaast’ zou kunnen afhandelen. Ik zou 
daarover later nog gebeld worden. Zonder illusie daarover verliet ik het pand; tot op heden is 
het verlossende telefoontje door mij noch mijn dochter ontvangen.  
Dus toch maar weer proberen op het hoofdpostkantoor. Via de ‘postwinkel’, die naast allerlei 
snuisterijen, FDC’s en velletjes postzegels in dure feestverpakking verkoopt, belandde ik toch 
weer bij loket 2, het verzamelaarsloket. Daar bleken nog diverse blokken en velletjes uit 2013 
en 2014 in kleine hoeveelheden aanwezig te zijn, maar meest voor gigantische bedragen. 
Volgens Mw. Van Leesten zou het laatste uitgekomen vel bijna 300 SRD (ca. € 70) aan 
frankeerwaarden bevatten. Heel goed voorstelbaar als je ziet dat de zes zegels ter ere van de 
Postzegeltentoonstelling in Bangkok, die ik ‘als voorbeeld van waanzin’ en ook een beetje 
vanwege de Surinaamse kathedrale basiliek rechtsboven, toch maar heb aangeschaft (Afb. 11) 
al SRD 40 moeten opbrengen.  

 
De kunst was om daarnaast een paar niet al te dure velletjes/blokken te pakken te krijgen 
waarmee ik een paar gewone en aangetekende brieven naar Nederland  kan versturen zonder 
met onbruikbare hoge waarden te blijven zitten. En dat is uiteindelijk gelukt. De gewone brief 
in Afb. 12a is maar een stuiver overgefrankeerd (SRD 3,60) en de aangetekende brief (Afb. 
12b) is geheel correct (SRD 8,30) dankzij het bijplakzegeltje van SRD 0,30 van ‘Office 
World’. 
 

Afb. 12a 
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Afb. 12b.1 

Afb. 12b.2 
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Wel werden de brieven, die ik tijdens mijn tweede bezoek aan het kantoor Paramaribo-
Nieuwe Haven ter verzending aanbood, uitvoerig bekeken. Deze zegels hadden ze daar 
kennelijk nog nooit onder ogen gehad.  Normaal worden daar ongefrankeerd aangeboden 
brieven met het loketfrankeerstempel behandeld; Afb. 13. Dit stempel heeft evenwel zijn 
beste tijd gehad. 
 

Afb. 13 
 
 
 

Omdat ik toch tenminste één poststuk van buiten Paramaribo wilde versturen ben ik zowel   
naar Lelystad als Groningen gefietst.  In Groningen was het een ‘aan zondag gelijkgestelde 
feestdag’, dus geen dienstverlening, maar in Lelydorp (Afb. 14) was  het postkantoor geopend 
en kreeg ik een -helaas nauwelijks leesbaar- stempel ‘Lelydorp’ op mijn kaart; Afb. 15. 
 

Afb. 14 
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Afb. 15 
 
Laat ik tenslotte eindigen met een grote + op het conto van Surpost. Dit jaar waren verreweg 
de meeste verzonden kaarten al binnen een week in Nederland; sommige bereikten zelfs al 
twee dagen na verzenden de geadresseerde. De aangetekende brieven deden er wat langer 
over, maar de reden daarvan was me bij afgifte al duidelijk gemaakt. Helaas zijn twee kaarten 
tot op heden (5 januari 2015)  niet aangekomen. Maar dat kan net zo goed aan PostNL liggen 
als aan Surpost.  
 

Geciteerde bron: 
 

(1) Bert van Marrewijk, 2014. Filatelie in Suriname anno 2014: Een ‘bijna-dood’-ervaring. 
ZWP nr. 166: 38-53. 

De achterblijvers…. 
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