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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 167 
 
 
Voor u ligt ZWP 167. De stroom kopij kwam later op gang dan gehoopt, maar de kwaliteit is 
er niet minder om. 
  
In dit nummer weer veel aandacht voor Nederlands-Indië. Van de hand van Rob Ackerstaff  
het tweede deel van een aantal artikelen over Zuid Sumatra: Benkoelen. Bert van Marrewijk 
en Han Dijkstra geven aanvullingen op de inventarisatie van de naoorlogse postpakket-
ontvangbewijzen van Nederlands-Indië, Giel Bessels vertelt iets over zijn familiegeschiedenis 
aan de hand van twee in een rondzending gevonden poststukken en Fred Nash meldt een 
nieuw bestelhuisstempel. 
In de serie artikelen over de postinrichtingen van Nederlands Nieuw-Guinea neemt Wim Vink 
deze keer Fakfak onder handen. 
Joop van Sikkelerus zond ons de posttarieven van Curaçao voor 2015. Bert meldt poststukken 
van de nieuwe post van Curaçao en Han geeft aanvullingen van Bonaire als vervolg op de 
artikelen over de postdienst van Caribisch Nederland in het vorige nummer. 
In de afdeling Suriname geven Teus Kamper en Jacques van Deelen een vervolg op hun 
overzichten van de brugparen van modern Suriname en bespreekt Han Dijkstra twee 
‘Missent’ stukken. 
 
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. 
 
Elektronische verzending: u heeft vast en zeker opgemerkt dat de elektronische verzending 
van ZWP 166 geheel via WeTransfer heeft plaatsgevonden. Deze gratis verzendingswijze 
heeft als enig nadeel dat het bestand binnen een week moet zijn gedownload. Een langere 
opslagperiode is mogelijk maar vooralsnog te kostbaar. Mocht u de ontvangst om enigerlei 
reden missen, meld het ons en wij doen een tweede poging. We maken voor alle zekerheid 
ook een versie in pdf, die permanent beschikbaar zal zijn.  
Druk: zoals u misschien al heeft opgemerkt, zijn de afbeeldingen wat glanzender gedrukt dan 
voorheen, hetgeen de kwaliteit ten goede komt. 
 
ZWP 168: blijft u vooral uw gewaardeerde bijdragen inzenden, zo mogelijk voor 1 oktober 
aanstaande. Het is onze bedoeling om ZWP 168 voor de clubtentoonstelling van 28 november 
a.s. af te hebben. 
 
 
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 
19 september – 28 november (clubtentoonstelling) 
 
Data 2016 
20 februari – 23 april – 18 juni – 17 september – 26 november (clubtentoonstelling) 
 
 

 
A = Station Ede - Wageningen                    B = Taborkerk 
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BELANGRIJKE  EVENEMENTEN EN  PR 
 
Postex 2015* 
16,17 en 18 oktober 2015 
Americahal  
Laan van Erica 55, Apeldoorn 
www.postex.nl 
 

 

Eindejaarsbeurs 
29 en 30 december 2015 
De Veluwehal 
Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
 

 

Filateliebeurs Hilversum 
30 en 31 januari 2016 
Dudok Arena, Arena 303, Hilversum 
www.filateliebeurs.nl 
Op slechts één minuut loopafstand van  
NS Station Hilversum-Sportpark 
 

Hertogpost 2016 
11 en 12 maart 2016 
Maaspoort Sports & Events 
Marathonloop 1 
’s-Hertogenbosch 
 

Brievenbeurs/ GoldaCarta/ Filamania  
25 en 26 maart 2016 
De Mammoet, Calslaan 101  
2804 RT Gouda 
www.brievenbeurs.com 
 

Filanumis 2016 
7 mei 2016 
Expo Houten, Meidoornkade 24 
3992 AE Houten 
 
 

Hollandfila 2016 
Juni 2016 (precieze data nog onbekend) 
De Veluwehal 
Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 

 

*De Americahal wordt tot eind september gebruikt als opvangcentrum voor vluchtelingen 
uit Syrië en Eritrea. Volgens de media gaan de voor oktober geplande evenementen gewoon 
door. In dit verband worden genoemd: ‘Taart en Trend’ (2-3 oktober), ‘Vlooienmarkt van 
Dekker’ (4 oktober) en ‘Postex’ (16-18 oktober).  
 

LEDENMUTATIES 
 

Nieuwe leden per 1.7. 2015 
 

A.L Geertsma, Rijswijk 
M. Snoeren, Udenhout 
M.P. Weidemann, Hoofddorp 
 

Wij heten onze nieuwe leden hartelijk welkom en hopen dat zij veel plezier aan het 
lidmaatschap van ZWP zullen beleven. 
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BESTUUR 
 
Op de zomerbijeenkomst van 20 juni, waarop maar liefst 30 leden aanwezig waren, ontving 
Joop Hoogenboom uit handen van voorzitter Nico de Weijer de oorkonde behorende bij het 
erelidmaatschap van de studiegroep. Hiermee bedanken wij Joop voor zijn zowel in letterlijke 
als figuurlijke betekenis waardevolle werk als veilingmeester, dat hij gedurende bijna 40 (!) 
jaar heeft verricht. Jan Heijboer, die Joop de laatste jaren assisteerde bij het veilingwerk, is 
zijn waardige opvolger. Nu we het toch over de bij de leden heel populaire clubveilingen 
hebben: er is dringend behoefte aan goede veilingkavels! Kijkt u eens in uw voorraad 
overtollige poststukken. 
 

 
    Joop Hoogenboom ontvangt de oorkonde uit handen van de voorzitter. 

 
      Een aantal leden tijdens de drukbezochte bijeenkomst op 19 juni. Van links naar rechts de heren Severijn, Gast, Vink,    
      Zomer, Hartkamp, Geertsma en Ritsma. Met dank aan Pim Vroegop voor beide foto’s. 
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Plagiaat en het zorgvuldig gebruik van bronnen 
Wij willen allen die ons blad lezen en waarderen wijzen op de zin die te vinden is op het 
binnenblad: “Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met 
toestemming van de auteur, de redactie of het bestuur.” 
Voor ons, schrijvers van het Mededelingenblad van ZWP, gelden vanzelfsprekend dezelfde 
regels. Wij hechten aan zorgvuldig gebruik van bronnen, van zowel teksten als afbeeldingen. 
Bij gebruik van meerdere afbeeldingen voor een artikel vragen wij om toestemming deze te 
publiceren; bij gebruik van één afbeelding van een openbare site geven wij altijd de 
bronvermelding. 

 

CLUBTENTOONSTELLING 2015 
 
Op 28 november a.s. zal de jaarlijkse clubtentoonstelling plaatsvinden in Ede. Er zal ditmaal 
worden gestreden om de ZWP-bokaal, hetgeen inhoudt dat ook inzendingen buiten de directe 
interessegebieden van ZWP heel welkom zijn. Wij zien deze met belangstelling tegemoet, 
omdat veel van onze leden allerlei andere, voor ons onbekende maar interessante verzamel-
gebieden hebben. Elf leden hebben inmiddels toegezegd te zullen deelnemen. Zij zullen 
binnenkort worden benaderd om hun deelname definitief te maken en het gewenste aantal 
kaders op te geven. Wij verwachten weer een grote opkomst, in de eerste plaats vanwege de 
mooie inzendingen, maar ook voor de gezamenlijke lunch. 
 
FOTO’S POSTINRICHTINGEN NEDERLANDS-INDIE TOT 1950 
 
Zustervereniging Dai Nippon is bezig met een inventarisatie d.m.v. foto’s van postinrich-
tingen van Nederlands-Indië tot 1950. Deze foto’s zullen worden gedigitaliseerd door Jan 
Arts. Bezit u foto’s, dia’s en films van dergelijke postinrichtingen, meld u dit dan. 
 
FELICITATIES  
 
Wij feliciteren onderstaande leden met hun succesvolle deelname aan internationale tentoon-
stellingen.  
  

 
 
 
 

Overzichtsfoto van 
London 2015 
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Sybrand Bakker Victoria wrappers for newspapers,  

periodicals and other private matter issued  
and used in the period 1869 – 1912  

verguld zilver              83

Wim Tukker Postcards Australian States  groot verguld zilver 85 
 

Gerard van Welie Destination Insulinde groot verguld zilver 89 
 

        
Willem Erfmann en Egbert Stuut, Postal History of Surinam 1650 – 1975 (boek)  goud  90  
Bovendien een speciale prijs voor hun onderzoek in de vorm van een zilveren herinnerings-
medaille. 
 

Enkele kaders van Sybrand Bakker 
 

Gerard van Welie bij zijn inzending ‘Destination 
Insulinde’ 

 
Foto’s: Gerard van Welie 
 
Europese Kampioenschappen Thematische Filatelie 2015 Essen 
 
Jeffrey Groeneveld  The four Dutch Queens, their duty and 

servitude to the Netherlands      
       goud 
 

90

    
 
Een fantastisch resultaat!               
 
 (Bron: Bondsbrief KNBF nummer 129, 12 juni 2015) 
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NIEUWE PUBLICATIES 
 

Postcensuur en kamppost in Nederlands-Indië 1940-1942 (Engelstalige editie) 
Met het oog op de grote internationale belangstelling voor de postgeschiedenis van 
Nederlands-Indië is van het boek ‘Postcensuur en kamppost in Nederlands-Indië 1940-1942’ 
van Nico de Weijer en Piet van Putten een Engelstalige editie gemaakt. De vertaling van dit 
werk is gedaan door Rob van Nieuwkerk en Fred Nash. Het boek op A4-formaat, geheel in 
kleur en met een omvang van 449 pagina’s, zal in oktober verschijnen. Bent u geïnteresseerd 
in deze uitgave, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan Nico de Weijer, e-mailadres: 
njdeweijer@telfort.nl 
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Luchtvaart en Luchtpost Encyclopedie tot 1945 deel 2  
Na vele jaren zwoegen zijn Hans en Henny TSchroots erin geslaagd om deel 2 van hun monu-
mentale Luchtvaart- en Luchtpostencyclopedie te voltooien. Hulde hiervoor! Zoals u ziet, 
kunt u het boek bestellen bij ‘De Vliegende Hollander’. Voor leden van Po&Po is bestelling 
(bij voorintekening) ook mogelijk via deze vereniging. Voor inlichtingen: Henk Kolner. 
 

 

 
 

 

 

Het boek van Maarten Severijn over de ‘De grootrondstempels in Nederlands Oost & West 
Indië’, is uitverkocht.  
 

WAARSCHUWING: PAS OP VOOR FANTASIEPRODUCTEN 
 
Dat verschillende verkopers op eBay regelmatig fantasieproducten en vervalsingen aanbieden 
is niets nieuws. Hoewel de koper zelf verantwoordelijk is voor zijn keuze om deze rommel al 
dan niet aan te schaffen, willen wij toch enkele aanbieders noemen voor wie andere 
verenigingen ook regelmatig waarschuwen. Het betreft de sites postzegel-pracht, wvaneijk4 
en navnelekee5733, in welke laatste naam de liefhebber van anagrammen een oude bekende 
tegenkomt…  
 

 
Voorbeelden van op eBay regelmatig aangeboden fantasieproducten, ooit aangeschaft door een naïef redactielid. 
 
Verder is er een Indonesische verkoper die oude stempels en clichés van postzegels aanbiedt, 
welke afkomstig moeten zijn uit de archieven van de staatsdrukkerij. Dit op eBay aangeboden 
materiaal betreft de Revolutieperiode 1945-1949, de Republiek Indonesië, Nederlands-Indië 
en Nederlands Nieuw-Guinea. Kijkt u maar eens op de site van nphilcollectibles. 
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BENKOELEN  
Rob Ackerstaff 
 

Benkoelen behoort tot een van de onderdelen van de Indische archipel waar het 
Nederlandse gezag zich pas in het begin van de 19e eeuw heeft weten te vestigen. In de 
tweede helft van de 17e eeuw (1685) heeft de Engelse ‘East India Company’ (EIC) er een 
handelspost en een garnizoen gevestigd en in 1714 wordt in de stad Benkoelen het fort 
Marlborough gebouwd (fig. 1). Dit alles met het idee dat een locatie aan de westkust van 
Sumatra een belangrijke rol in de peperhandel van Zuid Oost Azië zou kunnen spelen. Dit 
heeft echter niet zo mogen zijn. De peperhandel bleek voor de Britten toch niet echt 
winstgevend en het klimaat ter plaatse werd als uiterst onaangenaam en voor de gemiddelde 
Europeaan als zeer ongezond ervaren. Malaria en pokken waren in die tijd veel voorkomende 
ziekten.  

 
Figuur 1: Links het fort Marlborough begin 20e eeuw met drie dames in sarong op de voorgrond en rechts de ingang van 

het fort anno 21e eeuw.
 

 Toch konden de Britten maar moeilijk afstand doen van hun vestigingen op Sumatra 
en nog in oktober 1817 werd Thomas Stamford Raffles, de voormalig luitenant-gouverneur 
van Java tijdens de Franse bezetting van Nederland, benoemd tot gouverneur-generaal van 
Benkoelen. Na zijn geruchtmakende jaren op Java en na in de adelstand te zijn verheven, zal 
de benoeming te Benkoelen door Raffles bepaald niet als een promotie zijn ervaren. Toen The 
Lady Raffles in maart 1818 op de rede van Benkoelen haar ankers uitgooide, had juist de dag 
tevoren een aardbeving het Gouvernements Huis zo zwaar beschadigd, dat men er de nieuwe 
bestuurder niet kon ontvangen. De eerste indruk die Raffles na aankomst naar het thuisfront 
schrijft spreekt boekdelen: “This is, without exception, the most wretched place I ever beheld. 
I cannot convey to you an adequate idea of the state of ruin and dilapidation which surrounds 
me … The roads are impassable; the highways in the town overrun with rank grass; the 
Government-house a den of ravenous dogs and polecats …” 1. 
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  Al met al heeft Raffles de residentie Benkoelen met de hem bekende voortvarendheid 
bestuurd: de gedwongen peperhandel werd afgeschaft; hanengevechten en gokken werden 
verboden; de slaven werden bevrijd; de vrijgemaakten werden in drie klassen verdeeld en hij 
richtte een school op voor hun kroost; en voor de gedupeerden werd een passende compen-
satieregeling in het leven geroepen. 

 
Figuur 2: Rechts het kantoor van Raffles in de stad Benkoelen in latere jaren en links zijn buitenverblijf ‘Permatang Balam’, 

dat hij twaalf mijl buiten de hoofdstad heeft laten bouwen.  
 

Een van zijn eerste bestuurlijke expedities was, samen met zijn zwangere vrouw, een 
tocht naar de bovenlanden van de Pasoemah streek. In 1805 was zijn weinig geliefde 
voorganger Thomas Parr in zijn woonhuis te Benkoelen middels onthoofding om het leven 
gebracht. Een gebeurtenis die door het Engelse bestuur was beantwoord met een niets en 
niemand ontziend bloedbad met als gevolg dat de lokale verhoudingen voor jaren op scherp 
waren gezet. Het geheel bleek deels op een cultureel bepaald misverstand te berusten. De 
leiders van de Pasoemah streek begrepen de Engelse opwinding eigenlijk niet zo goed. Zij 
hadden immers de hoofden van de respectievelijke aanslagplegers ter compensatie 
aangeboden en waren verbaasd, dat de excentrieke Engelsen hier geen genoegen mee wilden 
nemen 2. Raffles begreep dat een profijtelijk bestuur niet mogelijk zou zijn alvorens deze 
kwestie uit de wereld was. Na een tocht van 80 mijl te paard langs de kust naar de 
buitenplaats Manna werd de reis verder te voet voortgezet de bergen van de Pasoemah streek 
in. Raffles sloot een verdrag met de lokale heersers, waarbij deze zichzelf plaatsten onder de 
bescherming van het Britse Gouvernement en een decennium van misverstanden en 
achterdocht kon worden afgesloten.  

In 1824 bij het Traktaat van Londen, waarbij een uitruil van Britse en Nederlandse 
gebieden in Zuid Oost Azië plaatsvond, werd Benkoelen onder Nederlands gezag geplaatst. 
Toch moet er in de ruim zes jaar dat Raffles het bestuur over Benkoelen heeft gevoerd het 
nodige in positieve zin zijn veranderd. Immers het beeld dat in 1823 door de heer Nahuys aan 
de leden van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen wordt 
voorgelezen is van een geheel andere toonzetting: “De te Benkoelen aan wal stappende 
vreemdeling ondervindt daar volstrekt geen moeijelijkheden, onaangename visitatiën of lastig 
oponthoud, welke op andere plaatsen niet zelden voorkomen, en de gevolgen zijn van 
bestaande in- en uitgaande regten, die hier nog onbekend zijn. De ligging van het 
etablissement is, ook van naderbij beschouwd, zeer fraai, en geeft een aangenamen indruk.  
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De huizen der Europeanen hebben alle verdiepingen of bovenkamers; zijn van onderen en van 
boven uit hout gebouwd, uit hoofde van de veelvuldige en zware aardbevingen” 3.  

In Benkoelen is sprake geweest van een eofilatelistische periode en onder het 
Nederlandse gezag zal er al voor 1864 een postkantoor gefunctioneerd hebben. Figuur 3 laat 
drie voorbeelden van ovaalstempels zien, die in de Nederlandse periode zijn gebruikt en 
afgebeeld staan in de catalogus van Wolff de Beer 4, van links naar rechts: 1) Posthoorn 
negatief ovaal Bencoelen-Ongefrankeerd uit 1844 in bruinrood (RR); 2) Zeebrief-Benkoelen-
Ongefrankeerd; en 3) Zeebrief-Benkoelen-Franco. De laatste twee stempels zijn gebruikt in 
de jaren 1850-1861 en komen voor in de kleuren zwart en rood. Helaas is het ons niet gelukt 
om van deze stempels een gebruikt voorbeeld te tonen, hoewel van het meest linkse stempel 
een exemplaar in het Museum voor Communicatie in Den Haag aanwezig moet zijn.     

 
 

Figuur 3: De drie ovale stempels van BENKOELEN uit de jaren voor 1864. 
 

In 1864 wordt het nieuwe regelement op de brievenposterij ingevoerd en valt ook het 
postvervoer van en naar Benkoelen onder het gouvernementsmonopolie 8. Vanaf die datum 
zijn te Benkoelen - met uitzondering van het rond-francostempel, het langstempel, het 
langebalkstempel met nummer en het puntvlakstempel - alle andere stempels van Nederlands 
Indië gebruikt. Deze stempels worden hier in chronologische volgorde besproken. 

 

 
Figuur 4: Het postkantoor te Benkoelen in rustige jaren.
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Figuur 5 toont het halfrond-francostempel van Benkoelen gebruikt op de eerste 
emissie (NVPH no. 1) en op de emissie van 1870 (NVPH no. 9).  

  
 

Figuur 5: Het halfrond-francostempel BENKOELEN gebruikt op 18 oktober 1866,  
18 augustus 1867 en op 2 juli 1872 .  

 

  
 

Figuur 6: Het rondstempel BENKOELEN gebruikt op 28 april 1869 en op 11 februari 1876.  
 

Figuur 6 laat het rondstempel Benkoelen in bruinrood en zwart zien en in figuur 7 zien 
we het puntstempel 57 van Benkoelen: links met een rondstempel uit maart 1875 en rechts 
met een kleinrondstempel uit december 1888.  

 

 
Figuur 7: Het puntstempel, het rondstempel en het kleinrondstempel BENKOELEN. 

 
 Vanaf eind negentiger jaren van de 19e eeuw tot in 1911 kunnen van het kantoor te 
Benkoelen vier verschillende types van het vierkantstempel worden onderscheiden (fig. 8). De 
typering van het vierkantstempel is nogal specialistisch werk en hiervoor wordt verwezen 
naar de catalogus van ten Geuzendam 5. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de typering van 
het vierkantstempel van Nederlands Indië nog lang niet is afgerond en dat derhalve niet kan 
worden uitgesloten dat er in de loop der jaren nog meer (sub)types van het kantoor Benkoelen 
zullen worden gevonden.  
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Figuur 8: De vier types van het vierkantstempel BENKOELEN.
 

 Van het grootrondstempel Benkoelen is in de periode van mei 1908 tot december 1911 
slechts een type in gebruik geweest 6. Het stempel is in Utrecht vervaardigd en zoals figuur 9 
laat zien gaat het hierbij om een stempel met 3 # in de buitenring en staat het centrale deel met 
de datumkarakters steeds op nul booggraden gefixeerd. Met andere woorden, de cijfers van 
het jaartal staan steeds recht tegenover het middelste kruisje in de ring. De gebruiksperiode 
toont dus een duidelijke overlap met die van het laatste type van het vierkantstempel en 
slechts in zeer geringe mate met die van het eerste type van het smallebalkstempel.  

 
 

  Figuur 9: Het grootrondstempel BENKOELEN gebruikt op 31 mei 1909, 18 oktober 1911 en  
 op 21 december 1910.

 

 Figuur 10 laat van links naar rechts de kortebalkstempels zonder en met uurkarakters 
zien die te Benkoelen successievelijk in gebruik zijn geweest: 1) kortebalkstempel met brede 
balk, gesloten buitenring en 7 +; 2) kortebalkstempel met smalle balk, gesloten buitenring en 
3 #; 3) kortebalkstempel met uurkarakters met gesloten buitenring; en 4) kortebalkstempel 
met uurkarakters met een biffagerand. Bovendien is bij het onder 2 en 4  beschreven type de 
vorm van de letter K duidelijk anders: K# versus K<.  
 

 
 

Figuur 10: Het kortebalkstempel zonder en met uurkarakters van BENKOELEN gebruikt op  
14 mei 1914, 29 september 1916, 11 december 1919 en op 16 april 1920. 
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 Vanaf begin 1917 (april) zijn minstens acht verschillende types langebalkstempel, 
veelal naast elkaar, in gebruik geweest: 1a, 1b/1c, 1d, 1e, 2, 6a, 9, en 14 (fig. 11 en 12) 9.  

   
 

Figuur 11: De langebalkstempels 1a, 1b/1c, 1d, 1e en 2 van BENKOELEN gebruikt op  
11 september 1917, 29 september 1923, 11 maart 1941, 21 augustus 1933 en op 22 december 1923.  

 

Het belangrijkste verschil tussen de vier types 1 van het langebalkstempel zit hem in 
de vorm van de letters: bij type 1a zijn die hoog en smal en bij type 1b/1c zijn de letters veel 
breder. De types 1d en 1e hebben een andere K (K#), waarbij bij type 1d de letter O smal en 
ovaal van vorm is en bij type 1e meer bolvormig ovaal is. Met enige goede wil is dat in figuur 
11 wel te zien. Van het type 6 is belangrijk dat het vanaf het begin, dus ook als het nog nieuw 
en schoon is, een gesloten buitenring heeft. Ook het onderzoek van de langebalkstempels is 
een ‘study in progress’ en hiervoor wordt verwezen naar de publicaties van Severijn 9.  

 
 

Figuur 12: De langebalkstempels 6, 9 en 14 van BENKOELEN gebruikt in 
 februari 1942, op 5 mei 1941 en op 9 maart 1941.

 

Als we de gegevens van de ZWP-site juist interpreteren, is van de in figuur 11 
getoonde stempels het langebalkstempel type 1d het langst in gebruik geweest: om precies te 
zijn tot in april 1941. Daarna zijn vóór het uitbreken van de oorlog de in figuur 12 getoonde 
types gebruikt. Met andere woorden, we mogen verwachten dat we de types 6, 9 en 14 ook 
tijdens de Japanse bezetting kunnen tegenkomen.  
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De Japanse en Republikeinse jaren 

De stad Benkoelen werd op 24 februari 1942 door het Japanse leger bezet. We gaan er 
hierbij vanuit dat deze bezetting via de minst toegankelijke weg, dus vanuit het Palembangse 
en over het Barisan gebergte heeft plaats gevonden. Immers de Japanners hadden in die tijd 
nog absoluut geen controle over de Indische Oceaan.  

Wat mogen we nu aan stempelgebruik tijdens de Japanse bezetting verwachten? De 
nieuwe DN-catalogus7 leert ons in de tabel van pagina 436, dat er tijdens de Japanse/ 
Republikeinse periode drie verschillende types vooroorlogse, Nederlands Indische langebalk-
stempels zijn gebruikt. In de aldaar gebruikte classificatie: de types 010, 011 en 030. Het type 
011 is dan het in figuur 12 afgebeelde type 6. Immers essentieel voor type 011 is dat de 
buitenring gesloten is en dat de verticale streepjes in de twee segmenten los staan van de 
binnenring. Het type 030 kan dan zowel het vooroorlogse type 9 als 14 van figuur 12 zijn. De 
vraag die ons lange tijd heeft bezig gehouden is: wat wordt er in dit geval bedoeld met type 
010? Bij dit type staan, evenals bij type 011, de streepjes los van de binnenring maar de 
buitenring toont een duidelijke biffagerand. Wordt hier, te Benkoelen dus, met dit type 010 
een, overigens niet te verwachten, gebruik van een vooroorlogs langebalkstempel type 1 
bedoeld, of is er sprake van een nog niet eerder waargenomen type 6 met biffage?  

          De figuren 13 en 14 laten de in eerste instantie gevonden resultaten zien. Van links naar 
rechts en van boven naar onder: 1) tweemaal type 6 met respectievelijk de Christelijke en de 
Showa datering; 2) tweemaal type 9 met de Showa datering en tenslotte 3) driemaal type 14 
met weer eenmaal de Christelijke en tweemaal de Showa datering. Van type 9 hebben we 
geen Christelijke datering kunnen vinden. De Japanse dynastieke jaartelling is ook in de stad 
Benkoelen niet gebruikt 7. 

 
 

Figuur 13: De vooroorlogse langebalkstempels type 6 en 9 van BENKOELEN gebruikt op  
25 juni 1942, in september 1943 (=18), en op 16 juli 1943 (=18) en 15 mei 1944 (=19) . 

 

Bij type 14 (fig. 14) valt op, dat bij alle door ons verkregen voorbeelden onder Japans 
regiem de datumbalk met Showa datering zowel aan de voorzijde als achterzijde wordt 
aangevuld met een .  
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Figuur 14: Het vooroorlogse langebalkstempel type 14 van BENKOELEN gebruikt op 

 3 september 1942, 26 oktober 1943 (=18) en op 26 augustus 1944 (=19).  
 

Het heeft even geduurd alvorens we het in figuur 15 getoonde langebalkstempel type 
6b - met biffagerand - van Benkoelen vonden. Het staat afgebeeld over de aantekenstrook en 
dit moet dus het in de DN-catalogus genoemde type 010 zijn. Het stempeltype 6b - dat 
waarschijnlijk al voor de Japanse inval was aangemaakt en mogelijk ook al op het kantoor te 
Benkoelen aanwezig was, maar waarvan wij geen vooroorlogs gebruik hebben kunnen 
vaststellen - is ook tijdens de jaren van de Japanse bezetting moeilijk te vinden. Mogelijk 
werd het alleen gebruikt bij het loket waar de aangetekende post naar Japan werd behandeld. 

 
Figuur 15: Een hoofdzakelijk in Kanji geschreven envelop op 14 april 1944 (=19) verstuurd  

van Benkoelen naar Nagoya in Dai Nippon. 
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Vanaf 1944 is ook het Japanse stempel type 221 (ZWP type 24) in gebruik genomen 7    
(fig. 16). Dit stempel staat, zij het vaag en slecht leesbaar, afgebeeld over de zegels van de 
envelop van figuur 15.  

 
 

Figuur 16: Het Japanse stempel 221 van Benkoelen (ベンクーレン) gebruikt op  
27 juli 1944 (=19), en op 3 en 24 maart 1945 (=20). 

 
 

Tijdens de bezetting hebben de Japanners ter verdediging van de stad Benkoelen een 
soort van mini Atlantic Wall gebouwd (fig. 17). Over de verdedigingswaarde van het fort 
Marlborough wordt in de literatuur nogal eens denigrerend gesproken. Wel is het opvallend 
dat het met zijn soms wel een meter dikke muren al driehonderd jaar de frequent 
voorkomende aardbevingen en tsunami’s heeft doorstaan. 

 
     Figuur 17: Links de door de Japanners gebouwde bunkers en rechts een luchtopname van de kust van de stad 

Benkoelen met centraal het Britse fort Marlborough anno 21e eeuw.  
 
Na de Japanse capitulatie in augustus 1945 is vrijwel de gehele residentie Benkoelen pas 
tijdens de Tweede Politionele Actie (Operatie Kraai) eind 1948 door de Nederlandse troepen 
heroverd. Deze militaire acties worden bij de kantoren Tjoeroep en Kepahiang - beide gelegen 
in het Barisan gebergte tussen de residenties Palembang en Benkoelen - meer in detail 
beschreven. Al met al is er dus in de stad Benkoelen gedurende een periode van ruim drie jaar 
sprake geweest van een Republikeins Interim bestuur, dat zijn weerslag heeft gehad op de 
lokale postale geschiedenis. 
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      Figuur 18: Het langebalkstempel 6a en 6b van BENKOELEN gebruikt in 1946 en 1947. 
 

 

Waarschijnlijk hebben de Republikeinen het oude uit de Nederlands Indische tijd stammende 
postkantoor gewoon kunnen gebruiken. De postzegels werden zo nodig voorzien van 
Republikeinse opdrukken en de meest voorkomende stempels die wij gevonden hebben zijn 
de reeds beschreven langebalkstempels type 6a en 6b (fig. 18). Uit het propagandastempel van 
figuur 19 blijkt dat het Republikeinse bewind de Indonesische onafhankelijkheid niet als een 
tijdelijk intermezzo zag. Van het vooroorlogse type 14 hebben we slechts een voorbeeld 
kunnen vinden (fig. 20). 

 
 

Figuur 19: Een briefkaart op 26 augustus 1946 van Benkoelen verstuurd naar Palembang en afgestempeld met het 
langebalkstempel 6b. De zegels zijn, waarschijnlijk te Palembang, voorzien van het propagandastempel INDONESIA 

TETAP MERDEKA HINGGA KIAMAT 
(Indonesië blijft vrij tot de dag des oordeels).
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Uit de voorbeelden van de figuren 18 t/m 20 blijkt dat de door de Republikeinen 
vervaardigde stempels bepaald geen schoonheidsprijs verdienen. Tijdens de woelige 
revolutiejaren zullen er andere prioriteiten zijn geweest.  

In figuur 20 lijkt het wel alsof het stempel een gesloten buitenring heeft, maar bij 
nauwkeurige inspectie onder meer vergroting is er toch echt sprake van een biffagerand. 
Tevens valt op dat er ook in 1946 bij de invulling van de datumbalk nog steeds gebruik 
gemaakt wordt van  de . 

 
Figuur 20: Het vooroorlogse langebalkstempel 14 van BENKOELEN gebruikt op 21 maart 1946. 

 

 

Hersteld Nederlands gezag 

 
De stad Benkoelen wordt op 5 januari 1949 door landingstroepen vanuit zee op de 

Republikeinen heroverd. Het jaar 1949 kan dus gezien worden als het eerste en laatste jaar 
van hersteld Nederlands gezag. We moeten ons hier echter de eerste maanden van 1949 niet al 
te veel van voorstellen. Immers in zijn rapport van 22 januari 1949 meldt de territoriaal 
bestuursadviseur (T.B.A.) voor Benkoelen - J.C. Westerterp – “Vooralsnog moet de 
hoofdplaats beschouwd worden als een geheel van het achterland afgesneden stad, waarin de 
bezetting ontoereikend is om de vrees voor infiltraties en wraakoefeningen van omringende 
benden voldoende te onderdrukken” 10.  

Van de nog geen jaar durende periode van hersteld Nederlands gezag hebben wij 
alleen het gebruik van het langebalkstempel type 6b - dus met biffagerand - kunnen aantonen 
(fig. 21).  

 
 

Figuur 21: Het langebalkstempel 6b van BENKOELEN gebruikt in juni, juli en december 1949. 
 

 
 

NI 623 
 



Augustus 2015                                                                          ZWP Mededelingenblad nr.167– bladzijde  20 
 

De staat Indonesië  

 

Dit is opmerkelijk, daar we van de jaren ná de soevereiniteitsoverdracht in december 
1949 wel een enkel voorbeeld van het type 6a - dus het type met de gesloten buitenring - 
hebben gevonden: centraal afgebeeld in figuur 22.  

 
 

Figuur 22: Het langebalkstempel 6a en 6b van BENKOELEN gebruikt op 21 juli 1950, 
12 november 1951 en op 12 oktober 1950. 

 

Figuur 22 laat zien dat in de jaren na 1949 de types 6a en 6b naast elkaar zijn gebruikt. 
Redelijkerwijs mag dan worden verwacht dat dit ook vóór die datum het geval zal zijn 
geweest.  

Weer wat later in de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt een nieuw type 6 van het 
langebalkstempel in gebruik genomen, waarbij de kantoornaam dan in de aangepaste 
spellingswijze wordt geschreven als BENGKULU (fig. 23). Zoals eerder vermeld, kent het 
kantoor te Benkoelen geen ‘klassieke’ langebalkstempels met nummer- of puntvlakstempels, 
noch in de vooroorlogse noch in de naoorlogse periode. Wel wordt later door de Indonesische 
PTT het stempel type 30 met en zonder nummer ingevoerd (fig. 24), maar dan houdt onze 
postale verslaggeving op.  

 

 
 

Figuur 23: Het nieuwe langebalkstempel 6 van BENGKULU gebruikt op 22 juni 1955,  
19 augustus 1957 en op 5 mei 1961.   
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Figuur 24: Het nieuwe langebalkstempel type 30 van BENGKULU met het nummer 1 

 in het ondersegment en gebruikt op 16 mei 1955.
 

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, Jan de Haan, Joop 
Hoogenboom, Rob van Nieuwkerk, Piet van Putten, Leo Vosse 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 mij 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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OPOE BEUGELING: FILATELIE OF GENEALOGIE? 
Giel J. Bessels 
 

Meestal geef ik de grote doos met postwaardestukken van Po & Po snel door aan mijn 
opvolger, zonder er iets uitgenomen te hebben. Maar onlangs vond ik er iets in, dat 
waarschijnlijk een ander nauwelijks zou interesseren. Het betrof twee luchtpostenveloppen 
van en naar Nederlands-Indië. 

De eerste envelop is geadresseerd aan H. Swartsenburg, mij bekend als “oom Henk”. De 
afzender is de 3e echtgenoot van mijn overgrootmoeder die wij “opoe Beugeling” noemden. 
Henk is een zoon uit haar 1e huwelijk met Leendert Swartsenburg, die in 1916 op 54-jarige 
leeftijd overleed.  
Op dat moment ben je als doorgewinterde filatelist toch wel even verbaast om deze 
herinnering aan het verleden terug te vinden. Op de envelop zie je het beverige handschrift 
van de 73-jarige Jan Beugeling, getrouwd met mijn overgrootmoeder Grietje Honingh. Zij 
was in 1933 acht jaar getrouwd met haar 3e echtgenoot Jan Beugeling, die in 1935 overlijdt.  
 
Grietje is op 2 juni 1866 geboren in Ransdorp, een boerengehucht ten noorden van 
Amsterdam. Zij trouwt op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Leendert Swartsenburg en krijgt 
op 22-jarige leeftijd haar eerste kind dat na 3 maanden overlijdt. Tussen haar 23e en 31e jaar 
breidt het gezin zich uit met 5 kinderen en ze is 35 jaar als ze 4 jaar later nog een kind krijgt. 
Zij is 50 jaar als haar echtgenoot Leendert in 1916 overlijdt. Ze hertrouwt 3 jaar later met de 
62-jarige weduwnaar Aldert Houwertjes; hij overlijdt 5 jaar later.  

Grietje is dan 58 jaar en trouwt een jaar later 
opnieuw. Haar 3e huwelijk is met de 65-jarige Jan 
Beugeling. Ook hem overleeft ze, 10 jaar later 
overlijdt hij in 1935. Zij is dan 69 jaar en blijft 
nog 21 jaar alleen tot ze in 1956 overlijdt. Ik kan 
me nog herinneren dat we soms op bezoek gingen 
bij “opoe Beugeling” in Zaandam. Samen met een 
andere dame deelde ze een sombere kamer in een 
rusthuis, nu zeggen we verzorgingshuis. Daar 
bracht ze haar laatste jaren door. Ik was 11 jaar 
toen ze op 90-jarige leeftijd overleed. Voor die 
tijd een respectabele leeftijd. 
Als je meerdere hobby’s hebt, kom je voor een 
dilemma te staan: in welke verzameling hoort 
zoiets thuis, in de collectie filatelie of de collectie 
genealogie.  
Helaas is er weinig beeldmateriaal uit haar tijd. 
Maar gelukkig ben ik nog in het bezit van een 
prachtige ouderwetse portretopname van haar. 
 
Grietje Honingh (opoe Beugeling) 
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Voor- en achterkant van de envelop, geschreven met het beverige handschrift van de 73-jarige 
Jan Beugeling, de 3e echtgenoot van mijn overgrootmoeder. 

De geadresseerde van deze envelop is de in 1893 in Ransdorp geboren H. Swartsenburg, mij 
beter bekend als “oom Henk” uit Zaandijk. Hij was een verzamelaar van luchtpostbrieven van 
en naar Indië, waarmee hij tentoonstelde. In 1913 stond hij ingeloot in het militie register. Bij 
zij huwelijk in 1921 was hij wachtmeester bij de artillerie. In Nederlands-Indië bekleedde hij 
de rang van adjudant-onderofficier KNIL. 
Hij was besmet met het postzegelvirus en verzamelde de eerder genoemde Indische 
poststukken. Waarschijnlijk is dit virus dus erfelijk, ook mijn vader en grootvader waren 
postzegelverzamelaars. Helaas vertoont mijn nageslacht geen interesse. 
De op de vorige pagina afgebeelde luchtpostenvelop is gefrankeerd met de Nederlandse 
luchtpostzegel van 36 cent (NVPH LP9), het tarief voor een brief tot 20 gram, afgestempeld 
met het kortebalkstempel Amsterdam 15.8.1933.  

In de lijst met vluchtgegevens van en naar Indië staat op pagina 546 van de Luchtvaart en 
Luchtpost encyclopedie deel 1 vermeld: vluchtnummer 143 door PH-AIJ IJSVOGEL (de 
gegevens zijn door de verzamelaar op de envelop getypt) vertrokken op 17-08-1933 uit 
Amsterdam en 9 dagen later aangekomen op 25-08-1933 te Bandoeng. Aan boord 280 kilo 
post. Achterop de brief een prachtige afdruk van het langebalkstempel Tjimahi met 1 in 
ondersegment en datum 25.8.33.19.  De brief is na aankomst in Bandoeng dezelfde dag nog 
doorgestuurd naar Tjimahi. 
 

      PH-AIJ IJsvogel       Tanken gebeurde met losse drums. 
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De tweede envelop (op vorige bladzijde) is door de eerder genoemde “oom Henk” 
Swartsenburg verzonden vanuit Tjimahi  in Nederlands-Indië en gericht aan zijn 2 jaar 
jongere broer Christiaan Swartsenburg - dit is dus een broer van mijn oma -, die in Zaandam 
woonde. 
Op de envelop staat getypt 191.  19/9-34 - 27/9-34. PH/AIP Bemanning Blaak / Kooper /                       
de Jong - Pestman. Dit nummer is volgens mij onjuist. Het poststempel is het langebalk-
stempel Tjimahi 19.9.34-5. In de lijst met gegevens staat op pagina 629 van de Luchtvaart en 
Luchtpost Encyclopedie deel 1 vermeld dat de eerste vlucht na het poststempel, vluchtnummer 
198, door de PH-AIP PELIKAAN is uitgevoerd. Deze vertrok op 19-09-1934 uit Bandoeng 
en kwam 9 dagen later op 27-09-1934 in Amsterdam aan. Aan boord 424 kilo post. Helaas is 
er geen aankomststempel aanwezig. 
De PH-AIP Pelikaan is een legendarisch vliegtuig, bekend geworden door de Kerstvlucht van 
1933. Vertrokken naar Bandoeng op 22 december en terug op Schiphol op 30 december, 
legde hij de afstand in recordtempo af. Er waren 20.000 belangstellenden naar Schiphol 
gekomen om de bemanning te verwelkomen.  
De Fokker F.XII met 3 motoren is gebouwd in 1930; hij kon 16 passagiers en 4 
bemanningsleden vervoeren. 

 PH-AIP Pelikaan op Schiphol  

 
Bemanning Kerstvlucht voor de Pelikaan 
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De beschreven enveloppen hebben voor mij een emotionele waarde, zowel filatelistisch 
gezien als uit genealogisch oogpunt. Het gebeurt niet vaak dat je 82 jaar na verzending post 
van voorouders tegenkomt. Zo kunnen twee hobby’s op een prachtige manier in elkaar 
overlopen. 

TER  VERDUIDELIJKING  EEN  GEDEELTE  VAN  DE  STAMBOOM  BESSELS 

 

 

 

 

    

 

                 

 

       

 

 

 

  

 

 

 

  

 

    * lichtblauw: de personen van de brieven. 
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Giel Jan Bessels 
1945

Giel Bessels Elisabeth Antje Duijts 

Dirk 

Swartsenburg 

Stijntje 

Swartsenburg 

Cornelis 

Swartsenburg 

Hendrik 
Swartsenburg 

Stijntje 
Swartsenburg 

Maretje 
Swartsenburg 

Christiaan 
Swartsenburg 

Grietje Honingh x1.1887 Leendert Swartsenburg 

x3. 1925  Jan Beugeling 

x2. 1919  Aldert Houwertjes 
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MALINAU - EEN NIEUW BESTELHUIS IN ZUIDOOST BORNEO 
Fred Nash 

 

Op eBay kwam ik in juni 2015 een luchtpostbrief met afstempeling Tarakan uit 1948 
tegen voor de alleszins redelijke inzetprijs van $1.99. Ik was blijkbaar niet de enige 
geïnteresseerde in de brief met zwarte vlekken, die op een vooroorlogs bestelhuistempel type 
B leken. De brief is namelijk afgestempeld met het nog onbekende bestelhuisstempel 
Malinau, een klein plaatsje ten westen van Tarakan, gelegen aan de Soengei Sesajap. 

 

 

 

 

 

 

Bestelhuisstempel Malinau type B, met Tarakan langebalkstempel type 12, 8.3.48.-9 

 

 

 

 

 

 

 

NI 631 
 



Augustus 2015                                                                          ZWP Mededelingenblad nr.167– bladzijde  28 
 

 

 
 

Kaart van het noordelijke gedeelte van Zuidoost Borneo, met Malinau en Long Berang aan de Soengei Sesajap 

 

De brief is verzonden uit desa Long Berang, nog verder stroomopwaarts. 

 

 

 

Afzender: L. Kimo, Lg Berang Via Malinau, Tarakan, Borneo 

 

 

 

Bestelhuisstempel Malinau, type B 
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Het stempel is het vooroorlogse, type B uit 1937. Het is dus mogelijk dat het stempel 
voor de oorlog en zelfs tijdens de Japanse bezetting gebruikt is.  

De brief is vrijwel zeker in 1948 per boot van Long Berang naar Malinau gestuurd en 
daar bij de assistent-wedono (die als hoofd van het bestelhuis diende) afgeleverd, om verder 
per boot via de Soengei Sesajap naar Tarakan gezonden te worden. Daar is de brief opnieuw 
afgestempeld, nu met het langebalkstempel type 12 en verder per luchtpost naar Amerika 
verstuurd. 

 Achterop de brief staat niets geschreven. Aan de binnenkant van de achterklep staat de 
volgende boodschap: ‘Sent the driver-license today, regular mail!’. Er is dus ook nog per 
zeepost een rijbewijs naar Amerika gestuurd. 

 

 

  

 

De boodschap aan de binnenkant van de achterklep. 

 

Malinau stempeltype 30, 15.8.66− 8 

 

Wat is er verder met het bestelhuis Malinau gebeurd? De naam komt niet voor in de 
Pedoman Pos uit 1953 en 1956, maar wel in de lijst uit 1967 als een kpp (hulppostkantoor). 
Het enige stempeltype dat op de website van ZWP staat is type 30, van 4 september 1965 en 
15 augustus 1966. 

Er zal dus waarschijnlijk wel een Rumahpos stempel uit 1950 bestaan, misschien zelfs 
wel een naoorlogs bestelhuisstempel type D.   
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NAOORLOGSE POSTPAKKETONTVANGBEWIJZEN VAN 
NEDERLANDS-INDIË:  AANVULLING 1 
Bert van Marrewijk 
 

In ZWP 164 (1) zette ik een eerste schrede op het pad van de inventarisatie van naoorlogse 
postpakketontvangbewijzen van Nederlands-Indië/Indonesië. Op mijn verzoek om aanvul-
lingen kwamen diverse reacties binnen. Ter vereenvoudiging van de vergelijking van de al 
beschreven en nieuwe formulieren, zal ik mijn oorspronkelijke serie aanduiden als VM + 
volgnummer 1, 2 enz. en de aanvullingen voorzien van de initialen van de inzender. 

Po-en-Po-collega Jacques Peters stuurde een scan van een ontvangbewijs type VM5 met een 
zeer fraai stempel Bandoeng / Riouwstraat 8.5.50.-9; Afb. 1. Dit tweetalige model is dus na 
de soevereiniteitsoverdracht doorgebruikt. 

Afb. 1  

Jan van den Berg heeft een serie van zeven ontvangbewijzen bijeengezocht, waarvan hij me 
aanvankelijk de scans toezond. Om een gedetailleerde vergelijking (op formaat, papierkleur, -
dikte en -textuur en andere kenmerken) van deze formulieren met mijn eigen typen te 
vergemakkelijken, was hij zo vriendelijk me ook de originele exemplaren te bezorgen. Deze 
worden op basis van de stempeldatum hier in chronologische volgorde besproken: 

VdB1: Nieuw. Semi-provisorisch formulier met ‘machineschrift’ en PTT-logo in lichtgrijze 
tint. Aantal: 2. Links verticaal ‘drukmerk’ Model 1185. Dun vuilcrème papier. Pp 4 
rechtsboven. Formuliertjes uit vel geknipt, waardoor formaat en positie van de tekst 
verschillen. Ook de afstand tussen het logo en ‘ONTVANGBEWIJS’ varieert. 

 
 

NI 634 
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Beide exemplaren aan de voorzijde gefrankeerd met 5ct landschapszegel (NVPH 307) en 
gebruikt in Bandoeng. Datumweergave zeer onvolledig; vermoedelijk 1946.  De een met 
geschreven  aanduiding ‘5 juli/ 4 kilo suiker’, de andere met dito ‘6 Aug / 15’; Afb. 2a en 2b.  

 
Afb. 2a 

 
Afb. 2b 

 
NI 635 
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VdB2: Afb. 3. Dit formulier komt volledig overeen met VM2, doch is gebruikt in Semarang 
11.II.47. Opm. Papierkleur eerder beschreven als vuilwit beter te karakteriseren als crème-wit.  

 
Afb. 3 

 

VdB3a: Klein formaat formulier (95 x 75 mm) op stug grijs papier. Kosten 10ct voldaan aan 
voorzijde. Dagtekening violet rubberstempel Batavia / Centrum 8 JUN 48;  Ø 32 mm; 
datumbalk 9 mm breed met 6 mm hoge karakters; niet in Bu 1981 (2); Afb. 4a en 4b. 

 
Afb. 4a 

NI 636 
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Afb. 4b 

 

VdB3b: Groot formaat formulier (119 x 75 mm). Overigens identiek aan VdB2a. Kosten 30ct 
voldaan aan achterzijde. Zelfde stempel als bij VdB2a, doch datum 17 JUL 48; Afb. 5a en 5b. 

 
Afb. 5a 

 
Afb. 5b 
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Opm.: De beide sub-modellen VdB3a en 3b komen ook in VM3 voor. VdB3a is uit het vel 
‘gesneden’, terwijl VdB3b uit een boekje afkomstig lijkt. Zie de nietgaatjes links. Van 
subtype VdB3b is ook een tweede exemplaar aanwezig met wat donkerder (bruinig grijs) 
papier en ponsgaatjes meer naar het midden. Frankering 20ct aan az. voldaan. Dagtekening 
violet rubberstempel Batavia / Centrum 5 MCH 48 in kleine karakters; Ø 32mm; datumbalk 6 
mm; Bu??;  Afb. 6. 

 
    Afb. 6 

 

VdB4: Komt geheel overeen met VM4, alleen de stempelafdruk LB Batavia- / Centrum-9 
20.8.48 is hier beter leesbaar; Afb. 7a en 7b. 

Afb. 7a  
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Afb. 7b 

Han Dijkstra sorteerde een aantal ontvangbewijzen, gebruikt op Morotai en in Nieuw-Guinea. 
Deze worden in het volgende artikel van dit nummer besproken in een aparte bijdrage van zijn 
hand (blz. 37-44 = NING 277-284). De verschillen en overeenkomsten met de in mijn eerdere 
artikel besproken modellen worden in zijn bijdrage aangegeven. In een definitieve versie van 
deze inventarisatie zullen zijn modellen, voor zover afwijkend van de hier besproken typen, 
uiteraard worden meegenomen. 
 

Ook zelf vond ik naast een aantal doubletten nog enkele aanvullingen op mijn eerste bijdrage, 
die ik als VMA (Van Marrewijk Aanvullingen) zal aanduiden: 
 

VMA1: Nieuw. Gedrukt formulier met aanduiding Pp4. Vermoedelijk een formulier uit de 
jaren voor de Japanse Bezetting gebruikt door het Republikeinse bewind. Dagtekening 
Djakarta 15.4.06 (=1946); Afb. 8. 
 

 

Afb. 8 
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VMA2: Nieuw. Provisorisch ontvangstbewijs getypt op zeer dun, iets getint wit 
(sigaretten)papier. Afmeting 119 x 75 mm. Frankering 10ct op voorzijde. Dagtekening LB 
Bandoeng / BKT.2 14.11.47: Afb. 9. 

 
Afb.9 

 
Bronnen 
 
(1) Bert van Marrewijk, 2014. Naoorlogse postpakketontvangbewijzen van Nederlands-Indië. 
ZWP nr. 164: 28-33. 
(2) P.R. Bulterman, 1981. Poststempels Nederlands-Indië 1864-1950. DAVO, Deventer. 579 
pp. 
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POSTPAKKETONTVANGBEWIJZEN  UITGEREIKT  IN  MOROTAI  
EN  SORONG 
Han Dijkstra 
 

In zijn artikel ‘Naoorlogse postpakketontvangbewijzen van Nederlands-Indië’, ZWP 164, blz. 
28-33 = NI 554-559, deed Bert van Marrewijk een eerste poging tot inventarisatie van de 
ontvangbewijzen van postpakketten, die na 1945 in Nederlands-Indië werden gebruikt. Deze 
formulieren, Model Pp4, werden aan de aanbieders van postpakketten uitgereikt als bewijs 
van inlevering. Bert kwam al snel tot zeven typen en riep de leden op om nieuwe vondsten 
aan de redactie te melden. Het resultaat van zijn oproep vindt u in het voorgaande artikel. 
 

In dit artikel beperk ik mij tot de ontvangbewijzen die vrijwel allemaal indertijd tot de 
collectie van de heer Van Everdingen behoorden. Deze was boekhouder bij de N.N.G.P.M. in 
Sorong. Hier worden de ontvangbewijzen getoond die aan de aanbieder van postpakketten 
werden uitgegeven in Morotai en Sorong. De N.N.G.P.M. was na de oorlog tijdelijk in 
Morotai (Noord-Molukken) gevestigd en verhuisde naar Sorong, nadat aldaar een nieuw 
centrum voor oliewinning was gebouwd. 
 

MOROTAI  
1 Provisorisch formulier zonder Pp 4 aanduiding (Afb. 1). Gehele tekst in potlood 
geschreven: Postpakket no / van / voor / te 
Wit papier. Het nummer van het postpakket, bestemd voor de N.N.G.P.M. in Batavia-
Centrum, is niet ingevuld.  
Dagtekeningstempel in blauw LB Morotai 30.8.1947. Tarief 5 cent 1 jan. 1929 – 30 sept. 
1947. 
 

 
Afb. 1 

2 Provisorisch formulier zonder Pp 4 aanduiding (Afb. 2). Tekst formulier in inkt geschreven: 

POSTPAKKET /  ONTVANGBEWIJS / No / VAN / VOOR / TE   
Gelig papier.  
 

NING 277 
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De gegevens zijn in potlood geschreven; het postpakket, no. 39, was bestemd voor de 
N.N.G.P.M. te ’s-Gravenhage. 
Dagtekeningstempel in zwart LB Morotai 1 – 10.3.1948. Tarief 10 cent vanaf 1 oktober 1947. 

 
Afb. 2 

3 Formulier Van Marrewijk type 2, met drukmerk N.I.G. 2608 (Afb. 3). 
Gelig papier. 
Dagtekeningstempel in zwart Morotai 24.2.1948. 
 

 
Afb. 3 
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SORONG 
 
4 Provisorisch formulier zonder Pp 4 aanduiding (Afb. 4a, 4b). Getypte tekst, vervolgens 
gestencild: 
Ontvangbewijs / Postpakket No. / van / voor / te / Aangegeven waarde f / Verrekening f  
Vuilwit ruw papier. Het postpakket, no. 77, was bestemd voor de N.N.G.P.M. te Batavia-
Centrum. 
Dagtekening Sorong 23.8.19.. op achterzijde formulier 
 

 
Afb. 4a,  voorzijde 

 

 
Afb. 4b, achterzijde 
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5 Provisorisch formulier zonder Pp 4 aanduiding (Afb. 5). Tekst in rozerode inkt geschreven: 
ppno: / van: / voor: / te:  
Wit papier. 
Dagtekeningstempel Sorong 11.9.49.10. Het postpakket, no. 26, was bestemd voor de 
N.N.G.P.M. te ’s-Gravenhage. 
 

 
Afb. 5 

6 Ontvangbewijs met Pp 4 bedrukking onder frankeerzegel (Afb. 6). Nieuw type, met groot 
formaat PTT-logo, ontvangbewijs met punt in kleine letters. Let ook op de positie van het ‘f’-
tekens t.o.v. de gearceerde ruimte waar het bedrag kon worden ingevuld. 
Dagtekeningstempel Sorong 9.7.48.11. Postpakket verzonden naar Hilversum. 

 
Afb. 6 

 

7 Zelfde als 6 (Afb. 7). Dagtekeningstempel Sorong biffage 29.3.49.11. 
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Behalve de frankering is de adressering bijzonder: het pakket was bestemd voor de 
Geneeskundige Dienst te Inanwatan. Pp 4 formulieren van pakketten die binnen Nieuw-
Guinea werden verstuurd, zijn schaars. 

 
Afb. 7 

8 Ontvangbewijs met Pp 4 bedrukking, met groot formaat PTT-logo. ‘Ontvangbewijs’ dik 
gedrukt en met punt. Geen drukmerk, maar dat is misschien weggevallen (Afb. 8). 
Qua opmaak lijkt dit formulier op 3 Morotai, maar o.a. de letter ‘f’ is anders (strakker). 
 
 

 
Afb. 8 
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Zoals bekend bij de posthistorici van Nederlands Nieuw-Guinea, is Van Marrewijk 6, met 
drukdatum 1949, lange tijd doorgebruikt in N.N.G. Het is opvallend, dat bij dit gebruik het 
recht van 10 cent gehandhaafd bleef, daar vrijwel alle tarieven en rechten na de tariefs-
wijzigingen ingaande 1 juli 1951 werden verhoogd. Waarom dit voor de ontvangbewijzen niet 
gebeurde, is niet te verklaren.  

Het merendeel van de bewijzen is gefrankeerd met de frankeerzegel Paradijsvogel 10 cent 
(NVPH 27). In mindere mate ziet men frankeringen met Van Krimpen 10 cent (NVPH 8).  
 

Meervoudige frankeringen van tweemaal 5 cent Van Krimpen of Paradijsvogel zijn schaars. 
Mooie, recht afgescheurde exemplaren moeten worden gekoesterd, daar de meeste 
formulieren ruw uit de boekjes van 50 exemplaren werden uitgescheurd. 
 

9 Sorong 2 – 22.3.56 (Afb. 9). Postpakket bestemd voor NNGPM ’s-Gravenhage. 
 

 
Afb. 9 

10 Sorong 3 - 28.3.57.10 (Afb. 10). Postpakket bestemd voor NNGPM Hollandia. 

 
Afb. 10 
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Ook uit de N.N.G.-periode (1950 – 1962) zijn provisorische formulieren bekend. 
 

11 Sorong biffage 10.2.50 (Afb. 11). Formulier links ingekort. Postpakket nummer 290 
bestemd voor NNGPM’s-Gravenhage. De weggevallen gedeelten zijn waarschijnlijk geweest: 
Air  / van / voor / te 

 
Afb. 11 
 
12 Groot formaat formulier (21 x 12 cm), gestencild, waarschijnlijk 3 exemplaren per vel en 
daarna afgesneden (Afb. 12). Tekst in hoofdletters:  
P T T / BEWIJS VAN TEN POSTBEZORGING VOOR GEWONE STUKKEN OF 
POSTPAKKETEN / AARD VAN DE VERZENDING: / GEFRANKEERD MET: / NAAM 
AFZENDER: / A D R E S:  / BIJZONDERHEDEN:  
Hollandia biffage 8.1.61. -9. 

 
Afb. 12 
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N.B. Dit formulier werd dus niet uitsluitend voor postpakketten gebruikt. Let op de spelfout 
‘POSTPAKKETEN’. Betekent het gebruik van dit formulier in 1961 dat de voorraad oude 
Nederlands-Indische boekjes eindelijk was opgebruikt? 
 
Bronnen: 
 
(1)  Storm van Leeuwen, P. Binnenlandse en buitenlandse posttarieven van Nederlands-Indië 1864 – 1949. 
Diverse rechten. Bijlage bij ZWP nummer 120, december 1998. 
(2) Van Marrewijk, Bert. Naoorlogse postpakketontvangbewijzen van Nederlands-Indië. ZWP 164 (december 
2013), blz. 28 – 33 = NI 554 – 559. 
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POSTINRICHTINGEN WNG : FAKFAK 
Wim Vink 
 
 
 
 
FAKFAK 
 

 
 
 
 
Nederzetting. 
De Clercq beschrijft de toestand op de zuidkust van het Onin schiereiland in 1888 als volgt. 
De door de Sultan van Tidore aangestelde Radja zetelt in de kampong Ati Ati op het eilandje 
Ega. Tegenover dit eilandje ligt de kampong Skroe, waar inlandse handelaren fungeren als 
opkoper van de door Papoea's in het binnenland geproduceerde pala (inheemse nootmuskaat, 
Myristica argentea). De "mailstomers" voeren deze pala af 5. De kustbevolking was van 
gemengd Indonesisch-Papoease oorsprong en hoofdzakelijk islamiet 6.  
 
 

 

PI – WNG 130 
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Voor de bestuursvestiging werd een nagenoeg onbewoonde plaats meer naar het oosten 
gekozen, waar de luwte van Pulau Pandjang en een beschutte baai meer geschikt waren voor 
scheepvaart, en waar zoetwatervoorziening uit de Fakfak rivier mogelijk was 21,46. Op 1 
december 1898 16 vestigde zich te Fakfak een Controleur 21, die aanvankelijk het bestuur 
kreeg over geheel West-Nieuw Guinea (van Kaap Steenboom aan de noordkust van de 
Vogelkop tot aan de Engelse grens aan de zuidkust), maar al in 1901 werd de afdeling Zuid 
Nieuw-Guinea afgesplitst. Voor het besturen van dit gigantische gebied had de controleur de 
beschikking over slechts 23 gewapende politiedienaren met een Europese militair instructeur 
en daarnaast een stoomjacht met inlandse bemanning 21, de "Pionier" 16. Na een bloedige 
overval op een patrouille op 16 november 1906 46 kreeg het bestuur reeds op 21 december 
d.a.v. de beschikking over een versterking van 80 man, later omgevormd tot het 
"Exploratiedetachement" dat tot aan de Eerste Wereldoorlog West-Nieuw Guinea doorkruiste 
en in kaart bracht 59.  De bestuurs-bezetting bleef echter gering; zo maakten bezuinigingen 
vanwege de "Crisis" dat eind 1931 het ressort Fakfak werd bestuurd door een schrijver 1e klas 
60. In 1932 werd de functie van Gezaghebber van West Nieuw-Guinea te Fakfak 60 vervuld 
door A.L. Vink. Die functie werd gewijzigd in Assistent-Resident (de "A.R."); door de 
bezuinigingen had die in 1940 nog steeds geen kantoor of woning 10. 
Volgens Van Muijlwijk bestond de bevolking van Fakfak in 1912 grotendeels uit 
vreemdelingen: Chinezen, Arabieren, Boetonnezen, Makassaren, Boeginezen, Cerammers en 
Keiezen, maar betrekkelijk weinig Papoea's 33. De eerste arts werd in 1919 geplaatst 6,46; deze 
tourneerde regelmatig in de omgeving. In december 1922 kwam het ziekenhuis gereed 49. Het 
onderwijs werd verzorgd door de Zending (gevestigd sinds 1908) en de Missie (sinds 1929)28. 
In 1919 was er zelfs al een waterleiding, die ook de KPM-schepen kon bevoorraden 48. 
De Tweede Wereldoorlog begon voor Fakfak met een mitrailleurbeschieting door Japanse 
vliegtuigen op 11 februari 1942 en een bombardement enige dagen later. Op 1 april verscheen 
een Japanse vloot van 12 schepen voor Fakfak; de Europeanen werden geïnterneerd en in 
kampen ondergebracht 46. Op 27 mei 1942 nam de "Ceram Kaigun Minsei-Bu" te Manokwari 
het gezag over van de Japanse Marine; er werd een kantoor gevestigd te Fakfak, dat de 
hoofdplaats werd van het gebied Sorong-Kokonao. Begin 1943 werd het bestuur overgenomen 
door de "New Guinea Kaigun Minsei-Bu" en viel Fakfak onder het kantoor te Babo, later 
onder dat van Kaimana. Deze organisaties waren ook verantwoordelijk voor de postdienst 13. 
De Geallieerden bombardeerden ook herhaaldelijk, o.a. op 10 en 18 november 1943 en op 1 
en 3 oktober 1944 56. 
In juli 1945 hoorden de Japanse bezetters van de voortgang van de Amerikaanse veldtocht 
waarop ze het oerwoud in vluchtten. Japan capituleerde op 13 september, maar pas op 22 
oktober bracht een Australisch schip bestuursambtenaren; zij droegen het bestuur op aan een 
Ambonese Bestuurs Assistent, die de oorlog had overleefd. In juli 1946 kwam weer een 
Controleur aan het roer als chef van de onderafdeling 30. De wederopbouw kostte veel moeite, 
maar de handel bloeide snel op (exportwaarde in 1959 f 4.000.000 per jaar) 46. Er kwamen 
ook een ziekenhuis en een leprozerie; de laatste had in 1953 zestig patiënten 29. Het garnizoen 
kreeg een kazerne in de heuvels boven de stad 22.  
Bestuurlijk behoorde Fakfak bij de afdeling Zuid-Nieuw-Guinea, maar m.i.v. 1 juli 1954 werd 
het de hoofdplaats van een zelfstandige afdeling 8. 
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Kota Fakfak (1956; prentbriefkaart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winkelstraat (ca.1955; De Vries) Baai met Catalina en Marine-klep (1955, part. foto) 
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Naam. 
Hierover doen verschillende verhalen de ronde. Volgens een zegsman van zendeling Van 
Muijlwijk zou Fak-Fak zijn afgeleid van Paki-Paki en betekenen "Sla dood! Sla dood!", het 
krijgsgeschreeuw, waarmee waterhalende handelaren uit de buurt werden overvallen; 
bevestiging hiervan kon Van Muijlwijk niet krijgen 33,50. 
Volgens Van Dissel 7 is de Papoease naam Pak Pak, die volgens Wichmann 74 door de 
Cerammers (handelaren) niet kon worden uitgesproken en werd verbasterd tot Fak Fak. 
Aantal inwoners.  
In 1937 waren er in Fakfak twee blanken: de dokter en pater Pouter 31. De naoorlogse 
opgaven fluctueren sterk door wisselende grenzen en definities; 1961 is bijv. exclusief de 
militairen 29. 1953: 1511, waarvan 1/3 Papoea's 32; 1957: 1700 31; 1961: 2630 71, 1971: 
13.600; 1981: 10.000 6. 
Zending: De Zending begint haar werk in 1911 met de komst van zendeling Van Muijlwijk. 
Al spoedig worden de eerste goeroes aangenomen en scholen gesticht. Een grote uitbreiding 
volgt tijdens de periode van zendeling Slump. Vanaf 1930 nam de Moluks-Protestantse Kerk 
dit werk over 50.  
Missie: Van 1894 tot zijn dood tijdens een tournee in 1896 woonde pater Le Cocq 
D'Armanville op Poelau Pandjang. In 1929 vestigde de missie zich te Fakfak met de komst 
van pater Capperse. Het werk werd in 1937 toevertrouwd aan de Franciscanen, die o.a. de 
paters Tetteroo en Louters stationeerden 27. 
Wegen 
In 1932 werd een paardenpad van Fakfak over de bergrug naar Kokas aangelegd 60.Thans is 
dit een weg. Ook loopt er nu een weg langs de kust naar het westelijker gelegen vliegveld 
Torea. 
Scheepvaart 
In 1877 sloot de regering een contract met de rederij "Banda", die al op de westkust actief 
was. "Banda" wilde het contract niet verlengen en daarom ging het in 1879 over op de Ned. 
Indische Stoomvaart Mij, in 1890 op de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (K.P.M.). 
Regelmatige scheepverbindingen waren niet alleen van groot belang voor het personen- en 
goederenverkeer, maar ook voor de postverbindingen; op alle KPM-schepen was een 
fungerend hulppostkantoor aan boord 28.  
De lijn werd herhaaldelijk gewijzigd. Fakfak werd eerst afwisselend, later zowel op de heen- 
als op de terugreis aangedaan op lijn 28 Ambon-Merauke, aanvankelijk tweemaandelijks 
(maar tevens op het maandelijkse rondje Ambon-Dobo-Sekar), later maandelijks 17,60, 62. 
Meestal deed steeds hetzelfde schip dienst op een lijn, voor de oorlog onder andere s.s. 
"Camphuys", "Van Linschoten" 28, "Rochussen"en "Van den Bosch" 60. Na de oorlog voer de 
K.P.M. eerst in charter voor de Regering; op 1 januari 1947 werden de lijndiensten hervat en 
op lijn 75 Makassar-Ambon-Merauke werd Fakfak slechts om de twee maanden óf op de 
heen- óf op de terugreis aangedaan 18; in 1951 werd de frequentie opgevoerd tot eens in de zes 
weken 66. Voor Nieuw Guinea was eerst maar één schip beschikbaar 65, in 1954 werden het er 
drie 68, waarna een maandelijkse dienst kon worden ingevoerd. 
In 1962 werd Fakfak zowel op de heen- als op de terugreis aangedaan op de 4-weekse lijn 81 
Singapore – Sorong – Hollandia –Merauke – Sorong – Timor Dilly – Singapore; later werd 
deze lijn doorgetrokken naar Port Moresby 63, 38. (zie ook NOOT 1). 
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Landschapspostverbinding.  In aansluiting op de K.P.M.-boot te Manokwari werd 
omstreeks 1927 door het Bestuur een maandelijkse (bestuurs)postverbinding tussen 
Manokwari, de Residentiehoofdplaats, en Fakfak tot stand gebracht met gewestelijke 
vaartuigen en de overlandverbinding tussen Windesi aan de Geelvinkbaai en Idore aan de 
Bintoenigolf. Deze verbinding bracht in slechts 4 dagen post over; zij werd in de dertiger 
jaren verwaarloosd, maar daarna weer tot aan de oorlog gebruikt 11. 
Luchtvaart 
De Marine Luchtvaartdienst (MLD) voerde reeds in 1935 met watervliegtuigen vluchten uit 
naar en vanuit Fakfak 15 ; in het begin van de veertiger jaren beschikte de MLD hier over o.a. 
een steunpunt voor watervliegtuigen 15. Indien mogelijk vervoerde de MLD ook post. 
In 1940 opende de Koninklijke Nederlandsch Indische Luchtvaart Maatschappij (KNILM) 
wekelijkse lijnen van Makassar via Ambon naar Nieuw Guinea: op 22 augustus de zuidroute 
en op 1 oktober de noordroute 15,41,61.  
In 1951-1953 verzorgde de M.L.D. een maandelijkse dienst Biak – Manokwari – Fakfak 
(overnachting) – Sorong – Ajamaroe – Sorong – Ajamaroe – Manokwari – Biak 24,32. 
Begin december 1954 kreeg de Nederlands Nieuw-Guinea Luchtvaart Maatschappij 
(NNGLM)  "De Kroonduif" twee Beaver vliegtuigen, waarmee o.a. een maandelijkse lijn 
Biak – Manokwari – Fakfak – Sorong – Ajamaroe – Biak werd opgezet 67. Eind 1960 waren 
er plannen om 5 km west van Fakfak een vliegveld met een landingsbaan van 500 m aan te 
leggen 34,70. Uiteindelijk werd 9 km ten westen van Fakfak op een heuvelrug 140 m boven zee 
een vliegveld van1041 m lengte met de naam TOREA (registratie WASF/FKQ) geopend 9, 77. 
Thans verbindt Lion Mentari Airlines Fakfak met Sorong, Rendani (Jayapura), Kaimana, en 
overig Indonesië 78; ook Express Air en Wings Air hebben lijndiensten op Toreo 75. In 2013 
waren er 1030 binnenkomende en evenveel uitgaande vluchten, beide met ca 23.000 
passagiers 47. 
Telefonie en telegrafie 
Reeds in 1919 blijkt er een telefoonlijn van Fakfak door het oerwoud en over de bergrug naar 
Kokas te lopen 48. 
In de PTT-Gids voor Nederlandsch Indië van 1928 wordt voor het eerst vermeld dat er te 
Fakfak een radiostation van het Binnenlands Bestuur (voor rekening van de Landschapskas 
44,55) is gevestigd, uitsluitend voor de ontvangst van telegrammen, op risico van de afzender 
52. Cator meldde: "Het door het Landschap gebruikte type trapzender, waarbij een fiets de 
beweegkracht voor de dynamo levert, voldoet in de praktijk goed." 4. 
M.i.v. 15 maart 1932 is het PTT hulptelegraafkantoor Fakfak voor het publiek opengesteld; 
tegelijkertijd is het "Binnenlandsch Bestuur Radiostation Fakfak" opgeheven 20. 
"Ten behoeve van het verkeer met vliegtuigen werden in 1940 o.m. te Fak Fak . . .  korte golf- 
en langegolf-zenders in bedrijf gesteld." 45  
Na de oorlog werd pas in de loop van 1948 het radiostation in bedrijf gesteld 58.In 1950 werd 
de telegraafverbinding Fak Fak – Sorong(Doom) hersteld 25, in 1955 vervangen door de 
verbinding Fak Fak – Hollandia, terwijl een verbinding met Kokonao werd geopend 26. In 
1956 werden de radiotelefonie verbindingen met Hollandia, Kaimana en Kokonao voor het 
publiek opengesteld 48. 
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Postkantoor 
In 1960 werden twee nieuwe centrale kantoren gebouwd, waarin naast allerlei 
bestuursdiensten, ook het postkantoor werd ondergebracht 1. 
In 2010 was de uitgaande omzet: 5785 brieven, 1145 pakketten en 6003 postwissels 47  
 
 
POSTINRICHTING 
 
  HULPPOSTKANTOOR: 1899–1932/1933 12, 51, 52 
  geopend: 01.07.1899 53 
  aansluitkantoor: Ternate 1899–1900 
        Amboina 1901–1932 
        verkorte benaming: Ff  
  opengesteld voor de postspaarbankdienst 01.10.1900 19 
 
 HULPPOST- EN TELEGRAAFKANTOOR:1932/'33–1942; ?1948–1963 
  geopend: 1932/'33  
  aansluitkantoor: Amboina 1932/'33–1949 
        Sorong: 1951–1990 
  tevens douanekantoor 
  positie gedurende WWII: onbekend 
  heropening: van eind maart 1948 is post bekend (stempel E) NOOT 2 
  in 1958 weer opengesteld voor spaarverkeer 69 
  1 mei 1963 gecontinueerd als: 
 
 KANTOR POS PEMBANTU: 1963–1984 
  naam: in 1963, 1983, 1984: Fakfak; in 1979, 1981, 1984: Fak-Fak 
 

KANTOR POS DAN GIRO 
status gewijzigd: 07.07.1984 54 
[vermeld van dec. 1985 35 tot 1990 37 ] 

 
 KANTOR POS CABANG LUAR KOTA kelas 8 
  status gewijzigd: [vermeld van 1996 39 – hodie 76] 
  aansluitkantoor: Sorong 
  verkorte benaming: Ff 
  postcode: 98600 
  adres: Jalan A. Yani 
  douane-beambte: in 2012 aanwezig (internet) 
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Hulppostkantoor (1951; E.A. Mehlbaum) 
 

 
Kantor Pos (2014; site KP Fakfak) 
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GEBRUIKTE STEMPELS  
 
     D a g t e k e n i n g s t e m p e l s 
 

A. NNG, langstempel "FAKFAK" 25 x 5+ mm 
met losse datum 
gezien van 07.01.1902 tot 12.08.1906 
 
zonder datum 
gezien met stempel Amboina van 02.06.1902 tot 23.11.1907 
en op zegels Buiten Bezit: 1908 
 

B. NNG, korte balk, dikke korte tralies, volle rand, geen uuraanduiding 
gezien van 25.10.1912 tot 21.11.1916 (en 01.02.1912: maakwerk?) 
Door een vervalser een kopie uit publicatie Bunge 3 ook afgedrukt op zegels van na 
1950 40,42,57. 

 
C. NNG, lange balk, dikke korte tralies, biffage, 12-uurs 

gezien van ?4.05.1917 tot 22.02.1941 
Noot: Het is onduidelijk of de meestal dik afgedrukte rand een enkele of dubbele 
biffage betreft! 
 

D. NNG, lange balk, dikke korte tralies, biffage, 24-uurs 
    dit is stempel C met in datumbalk grote spaties na dag, maand en jaar 
    en 12-uurs aanduidingen vervangen door 24-uurs 
gezien van 01.07.1941 tot december 1941 

 
E. NNG, lange balk, dunne lange tralies, biffage, 24-uurs 

gezien van 22.03.1948 tot 23.04.1952 (en 31.10.1956, afstempeling op verzoek) 
 

F. NNG, lange balk, dunne lange tralies, gladde rand, 24-uurs; nummer 1 
gezien van 05.11.1951 tot 25.04.1963 

 
G. NNG, lange balk, dunne lange tralies, gladde rand, 24-uurs; nummer 2 

besteld 1958, maar niet in gebruik genomen 
  

H. IB, lange balk, geen tralies, geen nummer 
K met zeer lage inplant op hoofdstok 
gezien van 03.05.1963 tot 19.09.1977 

 
I. IB, lange balk, geen tralies, geen nummer 

K met middelhoge inplant op hoofdstok 
gezien van 27.11.1980 tot 19.05.1989 
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J. IB, korte balk, geen tralies, nummer 3 

gezien van 08.07.1985 tot 12.05.1986 
 
 K.  IB, korte balk, geen tralies, nummer 4 
       gezien van 03.11.1987 en 07.11.1987  
 

L. IB, korte balk, geen tralies, nummer 7 
"FAKFAK" half zo lang als bijbehorend boogsegment 
gezien van 11.03.1985 
 

M. IB, rolstempel, nummer 1 
aanwezig op 27.11.1980 
 

     A d m i n i s t r a t i e v e  s t e m p e l s 
 
 Naamstempels 
 

a. NNG, ovaal stempel  "HULPPOST- EN TELEGRAAFKANTOOR FAKFAK" 
gezien van 25.11.1958 

 
b. IB, rond stempel  "* PERUM POS DAN GIRO * KANTOR POS DAN GIRO" 

aanwezig 27.11.1980 
     

c. NNG, langstempel  "FAKFAK" zonder kastje, 20 x 3 mm 
dunne letters, "K" met ondervlag ingeplant op bovenvlag 
met los, slordig datumstempel gezien van 13.12.1948 
zonder datumstempel op R-strook gezien van 25.03.1950 23,72 tot  19.09.197773 

 
d. NNG, langstempel  "FAKFAK" zonder kastje, 20 x 4 mm 

dikke letters, "K" met ondervlag ingeplant op hoofdstok 
gezien op R- en Ppk-strook van 19.08.1961 tot 12.05.196272 

 
e. IB, langstempel  "FAKFAK 98600" zonder kastje, 35 x 3 mm 

gezien op R-strook van 01.05.1989 
 
 Stempels voor postale aanwijzingen 
 

f. IB, codenummer "204/1", 15 x 17 mm, zonder kastje 64 
gezien op postwissels van 23.12.1968 tot 10.05.1971 

 
g. IB, stempel voor berekening postwisselkoersen, 4-regelig, 

in kastje 33 x 23 mm 
gezien op postwissels van 17.04.1970 tot 19.05.1971 
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h. IB,  "KILAT", dikke schreefletters, in kastje 46 x 17½ mm 

gezien op postwissels en brieven van 03.05.1971 tot 19.05.1982 
 

i. IB, "Porto dibajar", in kastje 46 x 11 mm 
verstrekt Juni of Juli 197143, geen afdruk gezien 

 
j. IB, "IRBAR", dikke schreefloze letters, in kastje 30 x 10 mm 

te gebruiken op postwissels bestemd voor plaatsen buiten Irian Jaya 
in gebruik medio 1971 tot 30.03.197343, geen afdruk gezien  
 

k. IB, "P.I.B.", (Pos Irian Barat), in kastje ca. 21 x 11 mm 
aanduiding voor Indonesië dat port is voldaan in Irian Barat Rupiah 
gezien van 25.04.1963 2 

 
B i j z o n d e r e  V l u c h t  S t e m p e l 
  

l.  NNG, driehoekig stempel  "1e Postvlucht Soerabaja v.v. Manokwari" 
       gezien van 21.08.1940 tot 23.08.1940  
 

NOTEN  
1. Het belang van de KPM voor de verbindingen met de buitenwereld blijkt uit een artikel in 

de Indische Gids van 1903, opgeduikeld door Jan Heijboer 14, waarin o.a.:  
"In het geheel kan men per jaar op ongeveer 16 bootbezoeken rekenen. Die, welke om de 
8 weken Fak-Fak op hare rondreis slechts éénmaal aandoen, moeten 24 uur blijven liggen. 
Dikwijls gebeurt het echter dat de booten een dag of twee te laat komen en dan wordt om 
het oponthoud in te halen, wel eens vervroegd vertrek gevraagd.  
Men ontvangt dan zijn brieven des morgens eerst om ongeveer half tien en 's middags om 
drie uur wordt de post weder gesloten, hetgeen natuurlijk bij iedereen een groote 
gejaagdheid veroorzaakt. Intusschen is er ook lading in te nemen." 

2. "Wat het personeel in Fak-Fak doet, weet ik niet. Op mijn telegrammen aan Fak-Fak krijg 
ik kalm geen antwoord." Ir. P.C. Arends, Hoofd PTT, dd 05.02.1950 uit Hollandia-Stad, 
aan P. Dijkwel, Adviseur voor PTT-aangelegenheden der Unie en der Overzeese 
Rijksdelen. 
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Baai vanuit zee gezien (2014; Kabupaten Fakfak) 
 
 
 
 

PI – WNG 144 
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NIEUWE STEMPELS EN LOKETSTROKEN VAN CURAÇAO 
Bert van Marrewijk 
 
De totstandkoming van een nieuwe postorganisatie op Curaçao, zoals door Joop van 
Sikkelerus gemeld in ZWP 166 (1), heeft ook geleid tot een aanpassing van de stempels en 
loketfrankeerstroken van dat land. Op recente post zien we het nieuwe logo in het stempel 
verschijnen. Afb. 1a toont een juist gefrankeerde ansichtkaart naar Nederland met  
afstempeling van FEB -5 2015. In het stempel van het hoofdkantoor Punda aan het 
Waaigatplein met volgnummer 25 is het nieuwe logo niet goed zichtbaar. 
 

 
Afb. 1a 

Een veel duidelijker afdruk is te vinden op het Bewijs van ter Postbezorging (let op de 
merkwaardige schrijfwijze) in Afb. 1b. 

 
Afb. 1b 
 

NA 274 
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Opvallend is dat de tekst van het formulier P5.1 geheel in het Nederlands is, terwijl op de 
postzegels en de nieuwe loketstroken nog bijna uitsluitend Engels en Papiaments gebezigd 
wordt. Bij voorbeeld het inschrijvingsformulier voor een abonnement op Curaçaose post-
waarden is geheel in het Engels gesteld; Afb. 2. 
 

 
Afb. 2 

 
NA 275 
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De nieuwe loketfrankeerstrook wijkt in sterke mate af van het vroegere exemplaar; vergelijk 
Afb. 3a (oud) en 3b1,2 (nieuw). 
 

 
Afb. 3a 

 
 

 
Afb. 3b1: de nieuwe strook op geheel poststuk 
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Afb. 3b2: uitsnede 

 Niet alleen het logo is aangepast, maar de nieuwe strook bevat veel extra informatie. Zo 
vinden we van boven naar beneden: a. de datum van behandeling (05-FEB-2015) en daarnaast 
het volgnummer (CPN0097440B), b. de code van de kantoornaam (CPUNDA) + de naam van 
de loketbediende (PBAROMEO), c. het land van bestemming (Netherlands), d. de aard van 
het poststuk en de  tariefzone (Lettermail International Zone 3), e. het gewicht van de zending 
(Weight: 0.009 Kg), f. het bedrag aan aangebrachte postzegels (Pre Affixed Stamps NAf 
8.48), g. de nog te voldoene strookkosten (Label Total NAf 0.57) en h. het te betalen bedrag 
(Amount NAf 0.57). Overigens waren deze tekstwijzigingen al in de nadagen van de ‘Nieuwe 
post’ doorgevoerd, zoals op een frankeerstrook van 20 FEB 2013 (Afb. 3c) te zien is! 
 

 
Afb. 3c:  

Bron 
(1) Joop van Sikkelerus, 2014. Curaçao: nieuwe naam postorganisatie. ZWP nr. 165: 36 
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NIEUWE POSTORGANISATIE IN CARIBISCH NEDERLAND: 
ENKELE AANVULLINGEN VAN BONAIRE 2014-2015  
Han Dijkstra 
 
 
In ZWP 166 schonken wij ruime aandacht aan het postbedrijf van Caraïbisch Nederland. In de 
aanvulling hierop nu enkele vrij recente stukken van Bonaire.  
 

1 Kaart gefrankeerd met lineair doorstoken zegel USD 0,99 naar Nederland, gestempeld 
16.XX.00.01, waarvoor het oude cilinderbalkstempel Bonaire 3 met de 
millenniumperikelen is gebruikt (Afb. 1). Zie ZWP 166 blz. 60 = NA 271 voor een 
soortgelijk stuk. Helaas is de kwaliteit van de afstempeling slecht, maar de datum is in 
elk geval leesbaar. 

 
Afb. 1 

 
2  Kaart gefrankeerd met lineair doorstoken zegel USD 0,88 voor lokale post (Afb. 2). Voor 
afstempeling is ditmaal een nieuw, rechthoekig rubberstempel 57,5 mm X 36,5 mm gebruikt 
met de tekst: 
Flamingo Express Dutch Caribbean N.V. / FEB 05 2015  / Bonaire 51 
 
 
 

NA 278 
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Afb. 2 

Dit stempel is behalve posthistorisch ook thematisch goed bruikbaar. De combinatie van de 
grote vliegende flamingo in het stempel en de kleine rechtsboven in het zegelbeeld oogt 
spectaculair. 
 

3  Bewijs van terpostbezorging behorende bij een aangetekende zending, die overigens 
volledig verfrommeld en ontoonbaar in Nederland aankwam. Gelukkig is wel het bewijs van 
terpostbezorging bewaard gebleven met daarop het fraaie blokstempel (Afb. 3). 

 
Afb. 3 

NA 279 
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Wederom met dank aan Jan Stuitje en Pieter Blondelle, nu  voor de beschikbaarstelling van de 
poststukken 1-3. 
 

4  Kaart met baliefrankeerzegel USD 0,99 naar Nederland (Afb. 4). 
Via een medelid van ZWP kwam de hieronder afgebeelde kaart ter beschikking, die om 
verschillende redenen posthistorisch erg interessant is. In de eerste plaats zien wij hier een 
baliefrankeerstrook in niet eerder geziene combinatie met het rechthoekige flamingostempel. 
Op de strook is overigens het land van bestemming foutief aangegeven: United States of 
America, terwijl de kaart voor Nederland was bestemd. Van de baliefrankeerstroken was al 
bekend dat zij vanaf 1 januari 2014 werden gebruikt (ZWP 166 blz. 59 = NA 270. Nu blijkt 
dat het flamingostempel ook al vroeg in 2014 is gebruikt. Verder valt op dat de frankeerstrook 
op 14 februari 2014 is gedateerd, terwijl de datum op het stempel 17 februari is. Wie heeft 
vroegere data gezien? 
 

 
Afb. 4 

Bronnen 
 
(1)  Nico de Weijer, ‘Kennismaking met het postbedrijf van Caribisch Nederland’, ZWP 166 blz 52-54 = NA 
263-265;  
(2  )Bert van Marrewijk en Han Dijkstra, ‘Nieuwe postorganisatie in Caribisch Nederland’, ZWP 166 blz. 55-60 
= NA 266-271. 
 
 
 
 
 

 
NA 280 
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TARIEVEN CURAÇAO 2015 
Joop van Sikkelerus 
 
Onze correspondent ter plaatse zond de redactie de tarieven van C-post International voor het 
jaar 2015. 
Ook stuurde hij een overzicht van nieuwe uitgiften. Deze zullen op verzoek door de redactie 
aan belangstellenden per e-mail worden toegestuurd. 
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REPUBLIEK SURINAME POSTZEGELJAAR 2014 
Teus Kamper en Jacques van Deelen 
 
In de volgende tabellen vindt u de samenstelling van de vellen die duidelijk maken welke 
combinaties kunnen voorkomen op fdc’s met brugparen. Het betreft alle uitgiften van 2014. 
 

 
 

SUR 264 
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TWEE POSTSTUKKEN ‘MISSENT TO SURINAME’ TIJDENS DE 
REPUBLIEK  
Han Dijkstra 
 
 
Naar aanleiding van de verschijning van de twee delen van het standaardwerk ‘Posthistorie 
van het Rijksdeel Suriname’ van Willem Erfmann en Egbert Stuut werden in ZWP 164 enkele 
poststukken met de dienstaanwijzing ‘Missent to Surinam’ beschreven, die vanuit 
verschillende landen naar Nederlands Nieuw-Guinea waren verzonden in de jaren 1953-1961. 
Deze waren uit de periode voor de onafhankelijkheid. Het ligt voor de hand om vervolgens te 
kijken wat er gebeurde in de periode van de Republiek Suriname, dus vanaf 1975. Hiertoe heb 
ik de beschikking over slechts twee poststukken, maar ik hoop en verwacht dat anderen mijn 
verhaal oppikken en met aanvullingen zullen komen. 
 

1) Kaart met nauwelijks leesbaar cilinderbalkstempel Zwanenburg 1.V.87-12, bestemd 
voor Curaçao. Stempel ‘Missent to Suriname’ 57 x 5 mm in paars (Afb. 1). 

 
 
 
Afb. 1 
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2) Kaart met machinestempel Zwolle 27.V.91-20. Stempel ‘MISSENT TO SURINAME’  
            58 X 9 mm in paars (Afb. 2). 

 
Afb. 2 

Vanwege de onvolledige adressering is op het sorteercentrum te Zwolle de gok gewaagd om 
de kaart in de postzending naar Suriname op te nemen. De namen’ Morgenster’ en 
‘Masvingo’ doen nogal exotisch en koloniaal aan, dus het is helemaal niet zo’n gekke gok. 
Met behulp van Google ontdekten wij echter de juiste feiten betreffende de verblijfplaats van 
de geadresseerde.  
Met ‘Morgenster’ wordt de Morgenster Mission bedoeld in Masvingo, Zimbabwe. De oude 
naam van Masvingo was tot 1982 Fort Victoria. 
Deze missie is al in 1891 gesticht door missionarissen van de Dutch Reformed Church van de 
Kaap Provincie in Zuid-Afrika. De kerk ging in 1973 over in de Reformed Church in 
Zimbabwe (RCZ). Ds. Middelkoop was gedurende enkele jaren docent aan de predikanten-
opleiding van Morgenster. 
Het medische werk van de Missie begon al in 1894. Morgenster heeft o.a. een oogkliniek en 
een dovenschool. Zij doen nog steeds uiterst nuttig en noodzakelijk werk in het door de 
rampzalige politiek van president Robert Mugabe totaal verarmde land. 
 

Wat betreft de landsnaam in de dienstaanwijzing: deze is sedert de onafhankelijkheid in 1975 
gewijzigd in ‘Suriname’, waar de stukken van voor 1975 nog de landsnaam ‘Surinam’ 
droegen.  
 

Bron: 
(1) Han Dijkstra, 2013. Guyana of Guinea: poststukken naar N.N.G. Missent to Surinam. 

ZWP 164, blz. 50-52 = SUR 219-221. 
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