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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 168 
 
ZWP 168 is het laatste nummer van 2015, met zoals u van ons gewend bent, een grote 
verscheidenheid aan artikelen. 
  
In het eerste gedeelte (DIV) treft u o.a. een uitgebreid verslag aan van de clubtentoonstelling 
van 28 november, met een aantal sfeerfoto’s. 
Van Rob Ackerstaff verschijnt in dit nummer het derde deel van zijn artikelen over Zuid- 
Sumatra: Noordelijke Kuststreek Benkoelen. Fons Simons en Frans van den Heuvel beschrijven  
‘tweelingbrieven’ naar Indië tijdens Eerste Wereldoorlog. Nederlands Nieuw-Guinea komt 
deze keer weer ruim aan bod met artikelen en meldingen van Wim Vink, Jan Hoogveld en Han 
Dijkstra. Nico de Weijer meldt een vals poststuk van UNTEA. 
In zijn rubriek ‘Strooigoed’ beschrijft Bert van Marrewijk een aantal bijzondere poststukken 
van de Nederlandse Antillen en wat modern Suriname betreft, geven Teus Kamper en Jacques 
van Deelen een vervolg op hun overzichten van de brugparen. 
De rubriek ‘Voorzetje’ krijgt in dit nummer nieuw leven ingeblazen. Wij hopen dat er veel 
reacties komen op de vragen over Nederlands-Indië (Jos Visbeen), Indonesië, NNG en UNTEA.  
 
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. 
 
ZWP 169. Inzenden kopij voor uiterlijk 1 mei a.s. Geplande verschijningsdatum: 1 juni 2016. 
 
 

BIJEENKOMSTEN 2016 
 
De bijeenkomsten van ZWP worden gehouden in: 

 
CJV Ons Huis (Taborkerk) 
Prinsesselaan 8 
6713 PX Ede 
Tel. 0318 – 613 259 
 

Bij de Taborkerk is meer dan voldoende ruimte om (gratis) te parkeren. ‘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 
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Data bijeenkomsten 2016 
 
20 februari 
23 april (algemene ledenvergadering) 
18 juni 
17 september 
26 november (clubtentoonstelling) 
 

BELANGRIJKE  EVENEMENTEN EN  PR 
 
6e Filafair 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 
3 en 4 juni 2016 
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6  
3771 CB Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 
Postex 2016 
14-16 oktober 2016 
Americahal, Laan van Erica 55  
7321 BX Apeldoorn 
www.postex.nl 
 
Eindejaarsbeurs & Stamptales 
28 en 29 december 2016 
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6 
3771 CB Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
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LEDENMUTATIES 
 
Nieuwe leden  
 
W. van Palenstein Helderman, Utrecht 
W. Steenken, België 
E.W. Flentge, Haren (Gr.) 
 
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. 
 
 

CLUBTENTOONSTELLING 2016 
 
Het nieuwe jaar staat voor de deur en nu al attenderen wij u op de jaarlijkse clubtentoonstelling, 
die gewoonlijk aan het einde van het kalenderjaar plaatsvindt.  In 2016 zal deze op 26 november 
worden gehouden in Ede. Er wordt weer gestreden om de ZWP-bokaal, waarbij ook 
inzendingen die buiten de directe interessegebieden van ZWP liggen, zijn toegestaan, ja zelfs 
zeer welkom zijn. Wij zien deze met extra belangstelling tegemoet, omdat veel van onze leden 
allerlei andere, voor ons onbekende maar vaak verrassende en leerzame verzamelgebieden 
hebben. Het wervende verslag van de clubtentoonstelling 2015 zal de twijfelaars zeker over de 
streep trekken. 
 
 

FOTO’S POSTINRICHTINGEN NEDERLANDS-INDIE TOT 1950 
 
De foto’s van postinrichtingen van Nederlands Nieuw-Guinea die indertijd door Eric 
Mehlbaum zelf zijn genomen of aangeleverd, zijn nu door Loet van den Berg gescand. 
Deze zullen t.z.t. op de website van ZWP worden geplaatst. 
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FELICITATIES 
 
De redactie feliciteert een aantal leden van ZWP die, ieder op zijn eigen wijze, de laatste 
maanden opvallende prestaties hebben verricht, als auteur, exposant of anderszins. 
 
Verschillende leden waren succesvol op tentoonstellingen 
 
Groningen 100, 5-6 september 2015 te Roden  
De Philatelisten Vereniging Groningen vierde in 2015 haar eeuwfeest met o.a. de grote 
tentoonstelling ‘Groningen 100’ in Roden (Drenthe!). René Hillesum behaalde goud in 
categorie 1 met zijn inzending ‘Postmarks of the Imperial St. Petersburg’; Han Dijkstra  
behaalde, eveneens in categorie 1,  groot verguld zilver met ‘Portzegels in Nederlands Nieuw-
Guinea gebruikt op poststukken en pakketkaarten’.   
 
Postex 2015 
Ondanks allerlei berichten dat de Americahal wegens gebruik voor de opvang van asielzoekers 
niet beschikbaar zou zijn, vond de Postex op 16-18 oktober in de Americahal in Apeldoorn 
normaal voortgang. ZWP was alle drie de dagen met een stand vertegenwoordigd mede voor 
de promotie van de Engelstalige uitgave van de studie van Piet van Putten en Nico de Weijer 
over postcensuur en interneringskampen in Nederlands-Indië met de titel ‘Postal censorship 
and internment camp mail in the Netherlands Indies 1940-1942’.  

Enkele ZWP-leden exposeerden tijdens Postex. Kees de Baar (‘Organisatie van de post in 
Zeeland onder Koning Willem I, 1814 – 1840’) en Gerard van Welie (‘1852: de eerste 
postzegels van Nederland’ en ‘Telegramzegels’) droegen bij aan de 53 door de Nederlandse 
Academie voor Filatelie ingezonden kaders met het thema ‘200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden’.  

En ook in de wedstrijdklasse was onze studiegroep vertegenwoordigd. Wim Tukker toonde zijn 
verzameling ‘Civiele postcensuur Australië 1939-1945’ (klasse 2;  goud) en Bert van Marrewijk 
zijn inzending ‘Republiek Suriname; Frankeerwijzen en tarieven’ (Klasse 2; goud).  
 
Prijs Bert van Marrewijk 
Tijdens de afgelopen Postex viel Bert van Marrewijk niet alleen met zijn verzameling Suriname 
in de prijzen. Hij werd ook uitgeroepen tot auteur van het beste artikel in algemene 
verenigingsbladen. Het betreffende artikel ‘Post van de filatelistische dienst’ is in drie delen 
gepubliceerd in de Kartelrand, het blad van de Filatelistenvereniging Wageningen. Het 
behandelt de post van de Nederlandse Filatelistische Dienst aan zijn abonnementhouders: 
stempels, frankeringen, omslagen, inhoud. De jury memoreerde zijn enorme productie, in het 
bijzonder de blauwe vingers die Bert van het typen van alle artikelen moet hebben gekregen. 
Ook wordt hij geprezen vanwege het opzoeken van de ‘randjes van de filatelie’. Veel 
onderbelichte onderwerpen haalt hij voor het voetlicht. Ook ZWP plukt de vruchten van zijn 
ijver als auteur en als corrector en redacteur.  
Bert, gefeliciteerd! 
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Eerbewijs Leo Vosse 
Tijdens Panfila Soerabaja 2-8 november 2015 werd Leo Vosse in het zonnetje gezet vanwege 
zijn bijzondere verdiensten voor de Indonesische filatelie.  Hij ontving een speciale erkenning 
van de Indonesische Posterijen “for his excellence in and contribution to the Indonesian 
philately, and his constant dedication to promoting the philately”. Daar zit geen woord Bahasa 
bij. Leo, jij ook gefeliciteerd! 
 
Posthistorische studie Zeeland 
In de serie ‘Posthistorische Studies’ van Po & Po verscheen deel 32: een prachtig werk van 
ruim 350 pagina’s getiteld ‘De Zeeuwse brievenposterij’, met als ondertitel ‘Postvoorzieningen 
voor de koopman’. Kees de Baar, coryfee op het gebied van de Zeeuwse filatelie, is de auteur. 
 
ZWP in ‘Filatelie’ 
Bij het doorbladeren van enkele recente nummers van ons nationale postzegeltijdschrift 
‘Filatelie’ valt op, dat een groot aantal artikelen is geschreven door auteurs die (ook) lid van 
ZWP zijn. Sommigen doen dit in de vorm van een vaste rubriek. Jeffrey Groeneveld verzorgt 
tegenwoordig het ‘Thematisch Panorama’, Peter Storm van Leeuwen beschrijft bijzondere 
stukken uit de Tempo Doeloe en Gert Holstege duikt regelmatig de Nederlandse 
postgeschiedenis in. Anderen schrijven  artikelen, los of in een serie. In dit verband noemen wij 
Dio Glaudemans, o.a. over het Congres van Wenen 1814-1815, Rob van Nieuwkerk over de 
NICA-opdrukken, Edwin Voerman over het uitdiepen van langlopende uitgiften, Marc Snoeren 
over de hoogste waarde van de emissie Koning Willem III  en Bert van Marrewijk over Aruba 
en de Republiek Suriname. 
 

LUCHTVAART EN LUCHTPOST ENCYCLOPEDIE TOT 1945  DEEL 2 
 
Wegens ziekte van een van de auteurs moest de verschijning van het standaardwerk ‘Luchtvaart 
en Luchtpost Encyclopedie tot 1945 deel 2’ worden uitgesteld, maar op de Filateliebeurs in 
Hilversum toonde Hans TSchroots trots een proefdruk van het tweede deel van het levenswerk 
van hemzelf en zijn vrouw Hennie. Het boek zal dus binnenkort verschijnen. 
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PLAATFOUTENCATALOGUS MAST 8E EDITIE 
 
In de loop van 2016 zal de 8e editie verschijnen van de plaatfoutencatalogus van Wim Mast, 
waarin bijna 8000 plaatfouten zullen worden opgenomen. De samensteller heeft zich deze keer 
extra ingespannen om de hoofdstukken over de Overzeese Gebiedsdelen te versterken. Wim 
Mast heeft om die reden contact met ons gezocht, met als direct gevolg dat wij proberen hem 
te helpen met meldingen van nieuwe vondsten. In het volgende nummer zult u de door onze 
leden nieuw ontdekte plaatfouten van Nederlands Nieuw-Guinea vinden. Daarnaast zullen in 
de ‘Mast’ voor het eerst de opdrukafwijkingen van UNTEA worden opgenomen. Mocht u 
nieuwe plaatfouten hebben gevonden van Nederlands-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, 
UNTEA, Curaçao, Nederlandse Antillen en Suriname, meld deze dan zo spoedig mogelijk aan 
Han Dijkstra. Mogelijk kunnen zij dan nog worden opgenomen in de nieuwe editie. 
 

 
De 8ste editie van de Mast plaatfoutencatalogus zal voorjaar 2016 verschijnen: 
* ongeveer 700 pagina’s; harde kaft 
* alle ‘Leidraad’-fouten in kleur met nieuwe prijzen 
* alle ‘Overzee’-plaatfouten en 760 nieuwe 
* een item over opdrukafwijkingen bij UNTEA 
* een item over ‘misprints’: nergens genoemde maar absoluut verzamelwaardige 
   drukfouten, afwijkingen, enz.; grenzend aan ons plaatfoutengebied 
* een 160 tal ‘nieuwe’ fouten in de hoofdstukken Luchtpostzegels, Postzegelboekjes; Dienst; 
   Armenwet; Port- en Automaatzegels     
* ruim 2800 ‘nieuwe’ Nederlandse fouten, ook in de 2de en 3de emissie 
* een twaalftal portretten van ‘diehards’: verzamelaars van plaatfouten 
* bij vooruitbetaling geen portokosten à € 7.- 
* de eerste 50 bestellers ontvangen gratis enkele nieuwe plaatfouten 
 

Verkoopprijs € 69.50. De catalogus kan rechtstreeks worden besteld bij Wim Mast, 
rekeningnummer NL48 INGB 0001 9140 33 t.n.v. Mast te Papendrecht. 
 

N.B. Leden van ZWP krijgen € 10 korting! Opgeven bij Han Dijkstra. 
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CLUBTENTOONSTELLING 2015 
Bert van Marrewijk 

In de novemberbijeenkomst werd traditiegetrouw de clubtentoonstelling georganiseerd. Dit 
gebeurde ditmaal niet door de door ziekte geplaagde Commissaris Clubtentoonstelling Wim 
Tukker, maar door secretaris Han Dijkstra. Als gebruikelijk werden de ca. 30 aanwezigen 
vooraf vergast op koffie met een wat kleiner formaat gebak –een petit four heet dat in het 
banketbakkerswereldje– dan in eerdere jaren. We worden ouder en moeten op onze gezondheid 
letten, zal Han bedacht hebben. Hij is tenslotte inmiddels ook al gepensioneerd. Maar tijdens 
de pauze schoven bijna alle aanwezigen aan bij de rijk voorziene buffetlunch, waarmee de 
opgelopen voedingsachterstand weer ruimschoots goedgemaakt kon worden. Wel kregen we 
gezond fruit na! 
Zelfs was er nog tijd ingeruimd voor een veiling van 186 kavels, die door de ‘nieuwe’ 
veilingmeester, Jan Heijboer, was samengesteld en door Leo Vosse slagvaardig en bekwaam 
naar een ruim batig saldo voor de kas werd geloodst. 

 
Maar het pièce de résistance van de bijeenkomst was toch het ons vergapen aan de kaders, 
waarin 10 verzamelingen van 9 inzenders streden om het tijdelijk bezit van de afzichtelijke, 
maar desondanks felbegeerde ZWP-bokaal.  
Opmerkelijk was de sterke vertegenwoordiging van Nederlands-Indië. In vier inzendingen 
waren -gelukkig zeer uiteenlopende- filatelistische facetten van dit voormalige rijksdeel te zien.  
Jan Arts toonde in maar liefst 13 kaders  ‘De Puntstempel of Nommerstempels gebruikt in 
Nederlands-Indië vanaf 1 januari 1874 tot 14 april 1893’, een hele mond vol. Mooi opgezet, 
zoals we dat van hem gewend zijn, en met een aantal zeldzame stempels op zegel of poststuk. 
 
 
 

DIV 631 



December 2015                                                                          ZWP Mededelingenblad nr.168– bladzijde 8 

Na zijn triomfantelijke entree in de tentoonstellingsarena van twee jaar geleden met de 
verzameling ‘Destination Insulinde’ -in 2014 bekroond met de Frits Benderbeker; zie het 
verslag in ZWP 166, blz. 5-7-, pakte Gerard van Welie nu uit met een al even indrukwekkende 
verzameling poststukken uit Nederlands-Indië vanaf de VOC-periode tot ca. 1900 met de titel 
‘A message from Insulinde’. 

Jan Heijboer liet ons meegenieten van zijn verknochtheid aan het sultanaat Jogjakarta, een van 
de vier semi-zelfstandige Javaanse rijken in de voormalige Vorstenlanden. Dit keer toonde hij 
schaars en mooi materiaal uit de roerige jaren 1940-1945, de periode van dreiging van strijd 
met en overheersing door Japan.  

Nico de Weijer ging voor ‘Nederlands-Indië Aangetekend’, een keur van aangetekende brieven 
uit alle hoeken van ons koloniaal imperium van weleer.  Ikzelf maakte het kwartet vol met twee 
kaders bijzondere postale stukken uit de Interimperiode 1945-1949 onder de titel ‘Post uit tijden 
van beroering’. 

Van Nieuw-Guinea zagen we weer eens wat anders dan anders. Niet de ‘gelikte’ en reeds 
veelvuldig bekroonde verzamelingen van een van de vele collectioneurs van dit gebiedsdeel, 
maar twee interessante nieuwe opzetten. Jelis Klip bood ons in vier kaders een blik in zijn 
verzameling ‘Plaatfouten van Nederlands Nieuw-Guinea’. Ongetwijfeld zal dat andere NNG-
verzamelaars hebben geïnspireerd om in hun collecties te gaan zoeken naar extra kokosnoten 
op het strand, een biggelende traan bij de majesteit, of een (nog onontdekte) ‘zucht van de 
ziedende zee’ (zoek eens bij ‘Pago Pago’). En Antoon Wiltenburg  koos in zijn presentatie 
‘Anders toch of toch anders?’ voor een brede benadering van de West Nieuw-Guinea filatelie 
in een ‘kraamkamer’ van postzegels en poststukken, waarvan enkele ook de ‘grote jongens’ 
deden watertanden! 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

De originele 
inzending van 

Antoon Wiltenburg, 
die voor het eerst 
deelnam. Links is 

een deel zichtbaar 
van de inzending 

‘Varia’ van Peter 
Muller, eveneens 

voor het eerst 
deelnemer. 
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Wim Tukker zorgde er met vijf schitterende kaders ‘Australische censuur’ voor, dat de 
‘Pacifische’ poot van ons aandachtsgebied niet geheel geamputeerd wordt. 
 
Tenslotte bracht Peter Muller twee kaders met ‘Varia’. Opvallend daarin waren enkele 
grootformaat enveloppen, w.o. een van vele lakstempels voorzien, rijk gefrankeerd stuk van 
Nederlands-Indië en twee van Nederland, die spectaculair waren gefrankeerd met o.a. de 
‘meeuwen’ van 15 en 25 gulden. Deze zegels zie je gewoonlijk slechts op pakketkaarten naar 
het buitenland en dan zijn ze al schaars. 
 
 

Teleurstellend was de geringe aanwezigheid/totale afwezigheid van ‘De West’; geen enkele 
deelnemer bracht een voldragen collectie van Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba of de 
inmiddels autonome landen Curaçao en St. Maarten, of onze ‘microparels aan de kroon’, de 
drostambten Bonaire, St. Eustatius en Saba over het voetlicht. 
 
Ook de geringe presentie van alternatieve verzamelgebieden, vallend buiten de primaire 
aandachtsfeer van ZWP, was opmerkelijk. Eigenlijk was ik de enige die (als gebruikelijk) 
buiten de gebaande paden trad met een collectie ‘Oorlog en Vrede’, een overzicht van 
Nederlandse militaire operaties, rond de beide wereldoorlogen, in NAVO-verband en in VN-
vredesmissies. Maar door de aanwezigheid van een hoofdstuk over de militaire acties in Ned.-
Indië / Indonesië en Nederlands Nieuw-Guinea, had zelfs deze bijdrage nog raakvlakken met 
het primaire aandachtsgebied. 
 
 

Alle aanwezigen waren in de gelegenheid om middels het op een stembriefje aangeven van de 
drie huns inziens beste tentoonstellingsobjecten de winnaar van de bokaal te bepalen. In 
ademloze stilte (ahum) werd het voorlezen van het resultaat van de telling der geldig 
uitgebrachte stemmen door een deskundige doch niet geheel onpartijdige –want zelf 
exposerende– Commissie van Stemopneming aangehoord. Iedere exposant had wel een aantal 
punten gekregen, maar er was wel een scherpe waterscheiding tussen de top twee en de rest van 
het veld. In de staartgroep van zes inzendingen varieerde  het aantal punten van 4 tot 14. Nico 
de Weijer stak daar nog net even bovenuit met 17 punten en mocht zich winnaar van het brons 
noemen. Maar ook hij bleef ver af van het zilver dat met 35 punten naar Jan Arts ging. Op zijn 
beurt moest Jan het hoofd buigen voor de onbetwiste winnaar, Gerard van Welie, die met 48 
punten opnieuw en in successie het goud opeiste. Naast de Frits Bender Wisselbeker zal nu ook 
voor tenminste een jaar de ZWP-bokaal de schouw van huize Van Welie sieren. 
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Voorzitter Nico de Weijer overhandigt winnaar Gerard van Welie de reusachtige ZWP-bokaal.  

 

 

Gezellig napraten aan de bar. Van rechts naar links: o.a. Harrie de Bruin, Toos en Jan Arts, Wim van Palenstein 
Helderman, Han Dijkstra, Joop Hoogenboom, Leo Vosse, Wim Vink en Rob Smits. 
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DE NOORDELIJKE KUSTSTREEK 
Rob Ackerstaff 

 
Figuur 1: De noordelijke kuststreek van de residentie Benkoelen.  

  
Figuur 1 laat het noordelijke deel van de kuststreek van de residentie Benkoelen zien vanaf 

de hoofdstad tot aan het plaatsje Moekomoeko vlak bij de grens met de residentie Sumatra’s 
Westkust. Decennia lang is er in deze contreien slechts sprake geweest van een smalle 
verbindingsweg die min of meer de kustlijn volgt en bij Moekomoeko enigszins naar het 
noordoosten afbuigt. De weg loopt dus geheel langs de kust, met aan de ene kant een vrij smalle 
bosrand tussen de weg en de zee en aan de andere kant het oerwoud. Toen de heer L.G.M. Jaquet 
in augustus 1939 tot controleur van de onderafdeling Moekomoeko werd benoemd legde hij de 
tocht van de hoofdstad Benkoelen naar zijn standplaats, een afstand van ongeveer 250 km, in twee 
dagreizen af. Het verslag van deze avontuurlijke tocht geeft een aardige impressie: “Tussen 
Benkoelen en Moeko Moeko zijn elf onoverbrugde rivieren, waarvan enkele meer dan een 
kilometer breed…Ons nieuwe huis in Moeko Moeko was leeg en ter plaatse was hoegenaamd niets 
te koop. We moesten dus alles vanuit Benkoelen meenemen. Wij trokken met een karavaan, 
bestaande uit onze auto en dertien kleine vrachtauto’s naar Moeko Moeko. Alle ponten, die ons 
over de onoverbrugde rivieren moesten voeren, bleken aan de goede kant te liggen. We hoefden 
dus nergens te wachten, hetgeen het verschil van een dagreis maakte. Wel stond er altijd een hele 
rij grobaks, (kleine, door karbouwen getrokken vrachtwagentjes) te wachten. Het was duidelijk: 
als meneer de controleur op tournee ging, zette men het hele verkeer desnoods een dag stil”.1          
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Het kaartje rechts in figuur 2 uit het begin van de vorige eeuw laat, op een wat meer 
schematische wijze, dezelfde route van de hoofdstad naar het noorden zien. Nauwgezet wordt 
aangegeven, dat de post van Benkoelen ‘eenmaal ’s weeks’ per postkar naar Ketaun wordt 
vervoerd (a), om vervolgens per voetbode via Seblat verder naar Mokkomokko gebracht te worden 
(b).2   

 
Figuur 2: Rechts schematisch de route van Benkoelen naar Mokko Mokko en de tabel links geeft precies aan hoe 

   het vervoer van de post was geregeld. 
 

SEBLAT / KETAUN  
  

In Seblat wordt op 1 december 1875 een postkantoor geopend dat op 6 september 1902 
weer wordt gesloten.3 Seblat ligt aan de monding van de gelijknamige rivier een kleine 40 
kilometer ten noordwesten van Ketaun. In de 27 jaar van zijn bestaan heeft dit kantoor 
achtereenvolgens: een rondstempel, een puntstempel, een kleinrondstempel, en een 
vierkantstempel gebruikt. Al met al zijn deze vier stempeltypes, zeker op poststuk, zeldzaam tot 
zeer zeldzaam. Uit het eind van de 19e eeuw hebben we een viertal briefkaarten gevonden die van 
dit kantoor naar Batavia zijn verzonden. In figuur 3 worden ze getoond, kloksgewijs van 
linksboven naar linksonder: 1) Met over het zegelbeeld nauwelijks leesbaar het puntstempel 78 
van Seblat en linksboven, eveneens slecht afgedrukt, het rondstempel van deze plaats gebruikt op 
6 december 1876; 2) Eveneens over het zegelbeeld het puntstempel 78 van Seblat en linksboven 
het rondstempel van deze plaats gebruikt op 11 oktober 1881; 3) Over het zegelbeeld het 
rondstempel Seblat gebruikt op 19 december 1885 en linksboven het kleinrondstempel Benkoelen 
gebruikt op 25 december 1885; en 4) Eveneens over het zegelbeeld het rondstempel Seblat  
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gebruikt op 6 september 1882 en linksboven het kleinrondstempel Benkoelen een dag later 
gebruikt. De voorbeelden 1, 3 en 4 laten ook nog een rondstempel respectievelijk kleinrond-
stempel als ontvangststempel van Weltevreden of Batavia zien. Tenslotte toont voorbeeld 2 ook 
nog een kleinrondstempel van Padang als transitstempel.      

 
  

Figuur 3: Het puntstempel 78 en het rondstempel van SEBLAT.  

  
Van het kleinrondstempel van het kantoor te Seblat hebben wij geen voorbeeld kunnen 

bemachtigen. Kennelijk is dit stempeltype op dit kantoor ruim na november 1877 – de datum 
waarop in Nederlands Indië het kleinrondstempel als dagtekeningstempel werd ingevoerd – in 
gebruik genomen. Het kleinrondstempel van Seblat is dan ook nogal zeldzaam, op los zegel 
overigens nog zeldzamer dan op een poststuk.3   

     

         
   
Figuur 4: Het puntstempel 78 en het vierkantstempel van SEBLAT. Het vierkantstempel is gebruikt op 11 november 1893 

en 18 oktober 1900.    
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Seblat gebruikt dus het puntstempel 78 en figuur 4 toont twee voorbeelden op 
respectievelijk NVPH no. 9 en NVPH no. P 9. Het puntstempel 78 komt in de jaren 1881/82 ook 
in het blauw voor.14 Het vierkantstempel wordt gebruikt van 1895 tot 1902 (fig. 4) en is op los 
zegel wat minder zeldzaam dan op een poststuk. Volgens de experts bestaat er zowel van het 
puntstempel 78 als van het vierkantstempel van Seblat slechts een type 4,5. Zoals reeds vermeld, 
wordt het postkantoor te Seblat op 6 september 1902 gesloten. De berichtgeving dienaangaande 
luidt als volgt: “Het post- en telegraafkantoor te Seblat werd overgebracht naar Ketaun. Het 
eerstgenoemde kantoor werd op den 6den September gesloten en het laatstgenoemde op den 12den 
dier maand geopend”.9  
  

KETAUN  
  

Het plaatsje Ketaun ligt eveneens aan de kust, iets zuidoostelijker aan de monding van de 
gelijknamige rivier (fig. 1). Zoals reeds gememoreerd in het hoofdstuk over het Lebong district, 
ontspringt de rivier Ketaun hoog in het Barisan gebergte in de buurt van de plaatsjes Lebongdonok 
en Moearaaman. Met name in dit laatste plaatsje ontwikkelde zich in het begin van de 20e eeuw 
als gevolg van de goudindustrie een grote, overwegend Duitse en Europese gemeenschap met een 
opgewekt sociaal leven 1. De ontwikkeling van de meer noordwestelijk gelegen plaatsen 
Lebongtandai en Napal Poetih met ieder hun eigen goudindustrie zal er zeker toe hebben 
bijgedragen, dat de benedenloop van de rivier Ketaun economisch steeds belangrijker werd. 
Mogelijk is hierin de oorzaak te vinden dat hier op 12 september 1902 een postkantoor wordt 
geopend. Van 1 februari 1915 tot 1 november 1923 functioneert het als hulppostkantoor 
ressorterend onder Benkoelen en in de jaren voor 1937 wordt er een fungerend hulppostkantoor 
gevestigd.3,10   
  

Het kantoor te Ketaun heeft successievelijk het vierkantstempel, het grootrondstempel, 
het kortebalkstempel en het langebalkstempel type 1 gebruikt (fig. 4, 5 en 6).   

        
  

Figuur 4: Het vierkantstempel KETAUN gebruikt op 8 april 1909, 16 april 1903  en 10 mei 
1910. 

  

       
 

Figuur 5: Het grootrondstempel en het kortebalkstempel KETAUN gebruikt op 27 december 
1912, 26 december 1914, 1 december 1916 en 28 december 1916. 

 

NI 644 

 



December 2015                                                                          ZWP Mededelingenblad nr.168– bladzijde 15 

Van zowel het vierkantstempel als van het grootrondstempel van Ketaun is slechts een 
type bekend. Wel moet worden opgemerkt dat de gebruiksperiode van het grootrondstempel, die 
loopt van december 1912 tot december 1916, van eind 1914 tot begin 1916 wordt onderbroken 
door die van het kortebalkstempel.6 Het kortebalkstempel van Ketaun heeft een gesloten 
buitenring, een smalle balk, 10 verticale strepen in de segmenten en 5 # (fig. 5 en 6).   

 
Figuur 6: Boven de voor- en achterzijde van een brief in september 1914 verstuurd van Ketaun naar Wenen, onder de 

citadel Petrovaradin gelegen aan de Donau ter hoogte van Novi Sad. 

  
Figuur 6 laat de gehele voor- en achterzijde van een prachtige envelop zien, die 

gedeeltelijk ook al in figuur 25 van het hoofdstuk over het Lebong district is getoond. De brief is 
op 4 september 1914 – dus ruim een maand na het uitbreken van WW I – door de reeds eerder 
genoemde stationschef van het M.M.S. station te Napal Poetih via het Nederlands Indisch 
Postagentschap te Singapore verstuurd naar zijn naamgenoot Alexander Zhuber von Okròg te 
Wenen, de hoofdstad van het toenmalige Habsburgse Rijk. Deze Alexander had kennelijk een 
belangrijke functie bij de directie van het Oostenrijkse Rijksministerie voor Oorlog en bij de 
generale staf van de genie. De geadresseerde was ondertussen verhuisd naar Petrovaradin, een 
dorp dat in het huidige Servië aan de Donau ligt direct tegenover Novi Sad. In dit dorp bevindt 
zich het fort Petrovaradin (fig. 6), het Gibraltar van de Habsburgers, waar in 1716 Oostenrijk en 
Venetië de Turken een belangrijke nederlaag toebrachten. Tijdens WW I gebruikten de Centrale 
Mogendheden het fort vooral als wapenarsenaal en om er krijgsgevangenen op te bergen. Deze 
brief laat zien dat er al in 1914 sprake was van een (postale) relatie tussen Napal Poetih, de 
goudmijnen te Lebongsoelit en de kustplaats Ketaun. Een relatie die door het poststuk uit 1989 
van figuur 28 uit het hoofdstuk over het Lebong district nog eens wordt onderstreept. 
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Figuur 7: Het langebalkstempel KETAUN gebruikt op 7 september en 27 juli 1917 en  31 augustus 

1921. 

  
Het langebalkstempel is gebruikt vanaf begin 1917 tot juni 1923 (fig. 7).13 Daarna heeft 

het kantoor te Ketaun voortbestaan als fungerend hulppostkantoor met het stempeltype B en vanaf 
1963 als rumah pos.10 Gebruik van het stempel type B (DN 071) tijdens de Japanse bezetting kan 
door de samenstellers van de DN-catalogus niet worden bevestigd.7 Wij kunnen uit geen van deze 
perioden een voorbeeld laten zien.  
  
MOKKOMOKKO  
  
 Mokkomokko, ook wel geschreven als Mokomoko, Moekomoeko of Moekkomoekko, ligt in de 
uiterst noordwestelijke hoek van de residentie Benkoelen (fig. 1). Hier wordt op 1 december 1875 
een postkantoor geopend, dat op 16 juli 1920 tot hulppostkantoor wordt gedegradeerd en dan 
ressorteert onder het nabij gelegen Tepan (Tapan).3 Deze laatste plaats ligt overigens in de 
residentie Sumatra’s Westkust met Padang als hoofdplaats. Het postkantoor te Mokkomokko heeft 
in eerste instantie een rondstempel gebruikt, waarvan we helaas alleen een zwart-wit afbeelding 
kunnen laten zien met als datum 19 december 1876 (fig. 8). Deze kaart laat ook nog het 
rondstempel van Weltevreden als ontvangststempel zien met als datum 2 januari 1877.  

  

 
Figuur 8: Een briefkaart in december 1876 van Mokkomokko naar Batavia verstuurd. 

  
In de latere jaren worden dan achtereenvolgens het puntstempel no. 79, het 

kleinrondstempel, het vierkantstempel, het kortebalkstempel en het langebalkstempel gebruikt. 
Deze stempels worden hier in chronologische volgorde besproken. 
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Figuur 9: Het puntstempel 79 en het kleinrondstempel van MOKKO  MOKKO.  Het 

kleinrondstempel is gebruikt op 14 september 1887. 

  
Figuur 9 laat naast het puntstempel 79 op NVPH no. 9, 13 en 19 ook het kleinrondstempel 

zien, waarbij de kantoornaam als Mokko Mokko wordt geschreven.    

 
Figuur 10: Het vierkantstempel MOKO MOKO gebruikt op 7 april 1898,  28 augustus 

1901, 23 mei 1903 en 10 november 1912. 

  
Bij het vierkantstempel (fig. 10) wordt de kantoornaam als Moko Moko, dus met één K, 

geschreven en dit stempel is gebruikt van 1895 tot 1913. Door Ten Geuzendam wordt hier slechts 
een type van beschreven.5   

Ook in Mokkomokko werd de post in de jaren voorafgaande aan WW II nog per voetbode 
bezorgd. De al eerder aangehaalde heer Jaquet geeft hierover een prachtig relaas:1 “De verbinding 
met de buitenwereld werd onderhouden door een postloper, die iedere week met de 
gouvernements- en particuliere post van Tapan, waar het postkantoor was, naar Moeko Moeko 
kwam. Joeba, zo heette deze man, legde de afstand van 60 km in drie dagen af. De post zat in een 
grote mand die hij op zijn rug droeg. Aan het eind van de maand bevond zich tussen de post ook 
het salaris van alle gouvernementsambtenaren, inclusief het mijne…. Het logiesprobleem van 
Joeba werd praktisch opgelost. Hij had een echtgenote in Tapan, één in Moeko Moeko en een 
andere voor onderweg. Ongeveer een derde van de route van Moeko Moeko noordwaarts, was 
per auto goed berijdbaar. Als ik enigszins tijd had, ging ik Joeba ’s woensdagsmorgens per auto 
tegemoet, waardoor hem een dagreis werd bespaard en wij de post een dag eerder hadden.”  

Zoals te zien in figuur 11 heeft het kortebalkstempel Mokko Mokko een gesloten 
buitenring, een smalle balk, 10 verticale strepen in de segmenten en 3 #. Het gebruik loopt van 
begin 1913 tot begin 1917. Daarna worden successievelijk van het langebalkstempel de types 1 en 
2 gebruikt.13 In beide laatste stempels zijn de letters hoog en smal en is de kantoornaam weer als 
een woord geschreven (fig. 11). Van het langebalkstempel type 2 zijn afstempelingen bekend tot 
in april 1922.  
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Figuur 11: Het kortebalkstempel en het langebalkstempel type 1 en 2 van MOKKOMOKKO gebruikt op 5 september 
1913, 10 juli 1914, in maart 1917 en op 27 mei 1918. 

  
Het lijkt wel alsof in de jaren voorafgaande aan WW II het postale verkeer naar het meest 

noordelijke deel van de residentie Benkoelen een zachte dood sterft. Doch op een briefomslag die 
in april 1943, dus tijdens de Japanse bezetting, van Moekkomoekko verstuurd is naar Palembang, 
zien we het stempel ZWP type B (DN type 071) gedeeltelijk over het zegelbeeld staan (fig. 12). 
Ook uit de Japanse tijd is dit stempel zeldzaam (RR).7   

   

 
Figuur 12: Een brief in april 1943 (=18) van MOEKO2 verstuurd naar Palembang.  Het stempel 

Benkoelen is het langebalkstempel type 14. 

  
Het transitstempel van Benkoelen, dat in figuur 12 eveneens over het zegelbeeld staat, laat 

na enig gepuzzel in de Showa jaartelling de datum  18. 4. 28  zien, met andere woorden 28 
april 1943. De brief heeft ook nog de Japanse censuur gepasseerd. Het ‘bestelhuisstempel’ is een 
Nederlands Indisch stempel en moet dus ergens in de vooroorlogse jaren zijn aangemaakt. Het 
staat dan ook zowel in Bulterman als in de AVEHA-lijst van A. van Heusden uit 1937 vermeld.4,10 
Alleen staat bij Bulterman de kantoornaam dan geschreven als Moekomoeko – dus steeds met één 
k – en in beide publicaties staat er tussen haakjes Padang achter. Het fungerend hulppostkantoor 
onder de naam Moekkomoekko moet dus voor 1937 zijn geopend. Vooroorlogs gebruik van het 
stempel hebben we echter niet gevonden.   
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Afbeeldingen uit de jaren van Republikeins Interim gezag en van eventueel hersteld 
Nederlands gezag na augustus 1945 hebben wij ook niet gevonden. Wij krijgen steeds meer de 
indruk, dat deze regio van Benkoelen na de Japanse capitulatie nooit meer onder hersteld 
Nederlands gezag is geplaatst. Aan het eind van dit hoofdstuk komen we hierop terug.   
  
LAIS  
  
  Op het kaartje van figuur 1 is te zien, dat er tussen Benkoelen en Ketaun nog het plaatsje 
Lais ligt. Hier wordt voor 1937 een fungerend hulppostkantoor geopend,10 dat het stempeltype B 
(Bu type F) heeft gebruikt en dat in 1941 een hulppostkantoor  wordt en dan ressorteert onder 
Benkoelen.3 Figuur 13 toont rechts in violet het enige voorbeeld dat wij van dit stempel hebben 
gevonden. Over het zegelbeeld staat bovendien het langebalkstempel type 14 van Benkoelen met 
als datum 5 september 1940.   

  

     
  

Figuur 13: Het stempel type B van LAIS. 

  
Vanaf 1941 wordt een langebalkstempel type 6 in gebruik genomen en dit stempel vinden 

we ook terug gedurende de eerste jaren van de Japanse bezetting (fig. 14).13 Het middelste 
voorbeeld van deze figuur toont de Showa datering en is gebruikt in maart 1944. In dat jaar wordt 
ook het Japanse stempel type 220 (ZWP type 24) ingevoerd en dat staat rechts afgebeeld.   

  

       
  

Figuur 14: Het langebalkstempel Lais gebruikt op 27 mei 1941, 9 maart 1944 (=19) en het Japanse 

stempel 220 (ライス ) gebruikt op 5 augustus 1944 (=19). 
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Figuur 15 laat de voorzijde zien van een kaart waarmee een verzoek om een bericht van 
ontvangst/betaling van een aangetekend stuk, postpakket of postwissel kon worden ingediend. Het 
verzoek werd op 16 februari 1948 te Lais ingediend en de met pen geschreven notitie verwijst naar 
een W3-formulier met als datum 16 november 1948. Hoewel het om een poststuk gaat dat niet 
verzonden lijkt te zijn en de zegels niet afgestempeld zijn, laat de kaart zien dat er in 1948 te Lais 
sprake was van een Republikeins gezag. Met de omlijning van de postzegels wordt aangegeven 
dat de zegels niet meer geldig zijn. De hier getoonde zegels (Znbl. no. 56/DN 0156) zijn echter in 
1947/1948 van de opdruk groot bloemmotief voorzien en het lijkt ons niet waarschijnlijk dat de 
geldigheidsduur al eind 1948 was verlopen.   

 

  

 
Figuur 15: Een verzoek om een bericht van betaling van een postwissel  van  

10 roepiah, in februari 1948 te Lais ingediend. 

  
 
  In maart 1949, zo schrijft de troepencommandant Mollinger van Zuid-Sumatra aan de 
legercommandant Spoor, behoorde Lais nog tot de economisch, politiek of tactisch belangrijke 
plaatsen die in ’s vijands handen waren 11. Later in dat jaar was er in de stad Benkoelen echter 
voldoende mankracht om de zogenoemde “actie fietsband” uit te voeren. “Eerst werd getracht 
middels een landing vanuit zee deze plaats te bezetten….de branding bleek echter te sterk om te 
kunnen ontschepen en er werd onverrichter zake teruggekeerd. Lais werd daarop, na een 
vierdaagse tocht [hemelsbreed een afstand van 45 km, rack], over land bezet. En hiermede bleek 
de rust op de Noordelijk flank van Benkulen verzekerd te zijn.”12 Lais was daarmee, en 
waarschijnlijk gold dat voor de gehele ‘noordflank’ van de voormalige residentie Benkoelen, 
onder een meer geregelde controle gebracht. Echter van een volledig herstel van het Nederlandse 
gezag is waarschijnlijk nooit meer sprake geweest. Van de in dit hoofdstuk besproken 
postkantoren - Mokkomokko, Ketaun en Lais -  hebben we in ieder geval geen postale stukken 
kunnen vinden die deze stelling loochenstraffen.   

Overigens hebben we van het kantoor te Lais van de eerste jaren na januari 1950 ook geen 
postaal voorbeeld gevonden. Vanaf medio jaren zeventig van de vorige eeuw komen we het 
kantoor in de analen weer tegen als een rumah pos ressorterend onder Benkoelen.8   
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Route van een poststuk begin 20e eeuw  
  

Figuur 16 laat fraai zien welk een omslachtige route, althans in onze moderne optiek van 
de 21e eeuw, een poststuk in het begin van de vorige eeuw soms moest afleggen. De briefkaart 
werd op 23 januari 1901 verstuurd naar een luitenant ingenieur in Den Helder in Holland. Nadere 
adressering was in die tijd niet nodig: uiteraard geen postcode, maar ook geen straatnaam en ook 
geen vermelding van de geografische locatie van de plaats Den Helder. De postbeambten waren 
daar in die tijd kennelijk goed over geïnformeerd. Een dag later is de kaart in Seblat en pas op 27 
januari in de hoofdstad Benkoelen. Hij doet er dus twee dagen langer over om de 250 km tussen 
Mokomoko en de stad Benkoelen af te leggen dan eind dertiger jaren de controleur Jaquet in zijn 
eigen auto. Maar voor hem waren dan ook alle veerponten steeds aan de goede kant van de rivier 
gelegd. Waarschijnlijk wordt de brief dan per boot naar Padang gevaren, alwaar de kaart op 30 
januari aankomt. In Nederlands Indië zijn alle postale handelingen met vierkantstempels 
vereeuwigd. Als de briefkaart op 26 juni 1901 dan in Den Helder arriveert, wordt dit met een 
grootrondstempel aangegeven. 

   

  

 
Figuur 16: Een briefkaart begin 20e eeuw verstuurd van Mokomoko naar Den Helder. 

  
 
Verantwoording  
  
  Dit artikel had natuurlijk nooit gerealiseerd kunnen worden zonder de inzet en 
betrokkenheid 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, Peter Storm van Leeuwen en 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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DUPLICAATBRIEVEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG 
VERZONDEN UIT HOEK VAN HOLLAND  
Nico de Weijer 
 
Enige tijd geleden liet Frans van den Heuvel mij twee aangetekende brieven zien, welke tijdens 
de Eerste Wereldoorlog naar Nederlands-Indië waren verzonden. Deze twee aangetekende 
brieven behoorden bij elkaar want een exemplaar bleek een duplicaat van de andere te zijn. Het 
verzenden van duplicaatbrieven werd ook in de VOC-periode toegepast. Als het schip dat de 
brief vervoerde onverhoopt verging, kon het bericht in de duplicaatbrief toch nog zijn 
bestemming bereiken. Om te voorkomen dat brieven niet verloren gingen door het vergaan van 
de schepen waarmee de brief werd vervoerd, zijn ook drijvende brandkasten aan boord van 
schepen in gebruik genomen. Op die brieven werden van 1921 tot en met 1923 de ‘Drijvende 
Brandkastzegels’ gebruikt.  
Leuk om te weten en te zien dat de toepassing van het verzenden van duplicaatbrieven uit de 
VOC-tijd ook tijdens de Eerste Wereldoorlog is toegepast.  
Hartelijk dank aan Fons Simons en Frans van den Heuvel voor dit inkijkje in de Nederlandse 
postgeschiedenis. 
 
 

Het artikel op de volgende bladzijden van Fons Simons is onder de titel 
‘Stuk van het kwartaal’ eerder gepubliceerd in jaargang 4, nr. 2, mei 1998 
van de Studiekring Wereldoorlog I en II. 
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Voor mijn (Nederlandse) collectie ‘Retour gezonden post tijdens WOI’ verwierf ik enige jaren 
geleden het hierboven afgebeelde poststuk: een R-brief (derde gewichtsklasse), in september 
1918 verzonden naar Zuid-Afrika, en ongeveer drie en een halve maand later- dus na de 
wapenstilstand- in Amsterdam terugbezorgd. De brief is voorzien van een tweetal (Zuid-
Afrikaanse) stroken, terwijl in totaal 13 censuur- en postale stempels de voor- en achterzijde 
sieren! Retourzending van deze brief naar Nederland werd noodzakelijk door het overlijden van 
de geadresseerde: zie het kastjesstempel ‘Decédé / Deceased / Gestorven’. 
Op het eerste gezicht dus een zeer interessante zwerf- c.q. retour gezonden brief, maar er blijkt 
veel meer aan de hand! Want, linksboven op de adreszijde verzoekt de afzender, een in 
Amsterdam gevestigde firma, de brief aan te tekenen en via Engeland te verzenden. Echter, uit 
het aantekenstrookje en het vertrekstempel blijkt dat de brief niet in Amsterdam, maar in Hoek 
van Holland ter post is bezorgd! Toeval of opzet? 
Bij de verzending naar Zuid-Afrika werd hier gebruik gemaakt van een bijzondere postale 
regeling, vanaf half juli 1917 mogelijk gemaakt door de Nederlandse Posterijen, om - bij de 
verzendingswijze over zee - het risico in te perken, dat belangrijke berichten vertraagd zouden 
worden of zelfs verloren zouden gaan door toedoen van oorlogvoerenden: oponthoud in havens, 
entering en in beslagname van de post, mijnenvelden, torpedering, en dergelijke.  
Door de oorlogssituatie in de Nederland omringende landen, zagen de Posterijen zich reeds in 
november 1915 gedwongen “in het internationale verkeer géén schadeloosstelling te verlenen  
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in geval van verlies van aangetekende stukken, alsmede verlies, berooving of beschadiging van 
brieven met aangegeven waarde, ten gevolge van overmacht…..” (V.V., PenT, no 25, 20 
november 1915).  
Om de kans op verloren gaan van belangrijke berichten te beperken, keerde men terug naar de 
zeebrieven-praktijk van voorgaande eeuwen en verzond zij brieven in duplo, triplo etc. Daarbij 
was het uiteraard noodzakelijk gebruik te kunnen maken van verschillende scheeps-
gelegenheden. Juist om dit laatste te garanderen trad op 23 juli 1917 de volgende regeling in 
werking. 
 

 
 
Blijkens het opschrift bevatte onze –heelhuids– retour gezonden R-brief de originele corres-
pondentie. Is het duplicaat onderweg verloren gegaan of zwerft het nog ergens in een of andere 
WO I-brievencollectie? 
Al met al een aansporing voor onze Nederlandse verzamelaars om in de jaren 1917-1918 uit 
Hoek van Holland verzonden aangetekende brieven eens met andere ogen te gaan bekijken. 
 
 

EEN  SET  DUPLICAATBRIEVEN  UIT  DE  EERSTE 
WERELDOORLOG   
Frans van den Heuvel 
 
In voorgaand artikel roept Fons Simons de Nederlandse verzamelaars op om in hun collecties 
na te gaan of zij de duplicaatbrief hebben zoals die in het begin van zijn artikel wordt getoond 
(op 12 september 1918 te Hoek van Holland verzonden). Ik moest bij mijn vondst van de hierna 
afgebeelde twee aangetekende brieven aan zijn artikel denken.  
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ORIGINELE R-BRIEF 

 
Voorzijde originele R-brief 

 
Achterzijde originele R-brief 
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DUPLICAAT R-BRIEF 

 
Voorzijde duplicaat R-brief 

 

 
Achterzijde duplicaat R-brief 
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A.P.O.-ENVELOPPEN MET INHOUD 
Han Dijkstra 
 
Sommigen van ons vinden veldpost saai. De uniforme, bruine enveloppen en kaarten, vaak 
zonder frankering en met stempels zonder plaatsnaam, slechts nummers, kunnen geen 
enthousiasme opwekken. Alleen interessant voor de doorgewinterde specialist die over de juiste 
handboeken beschikt. 
 
De twee stukken in dit artikel leken aanvankelijk ook saai, maar de inhoud bracht hen tot leven. 
 
1 
Het eerste stuk (Afb. 1) is afkomstig van sergeant Leslie L. Robertson, uit het hoofdkwartier 
van de 41e Infanteriedivisie in Biak, dat veldpostnummer 41 gebruikte in de periode 27 mei 
1944 tot 29 januari 1945. De envelop is rechts ingekort, waardoor de Prexie-zegel van 5 cents 
met de beeltenis van president Monroe beschadigd is. 
 

 
 
Afb. 1 

 
Het A.P.O.-stempel staat er echter duidelijk op en, zoals gezegd, de inhoud is belangrijk. 
In de envelop zat nog de oorspronkelijke brief, die Robertson op 15 januari 1945 naar zijn 
familie in Burbank, Californië, stuurde (Afb. 2). 
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Afb. 2 
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      Jan. 15, 1945 
                                         N.E.I. (= Netherlands East Indies) 

 
Dear Folks! 
 Hello and how are you? Fine, I hope. I haven’t heard from you in the past week but I 
suppose a letter will show up in a few days. 
 Since I last wrote I have been put in charge of unit #1 of our A.P.O. It’s just like 
operating a station of a post office back home. I have to keep all the records, make out reports, 
and requisition supplies and stamp stock. This office is a lot cleaner and better located than the 
main one. I also have time to get out in the sun a little more. That stay in the hospital took all 
of my tan. 
Last night we saw the premiere of Hollywood Canteen. It’s a very good picture even if 
Hollywood pat’s itself on the back all through it. I heard from Dolores for the first time in 2 
years. She sends you her regards. So does June Thompson. Love to all of you. Write soon. 
Hugs. 
 
 
Hollywood Canteen is een romantische komedie met veel muziek. De film met deze titel werd 
in 1944 door Warner Bros. uitgebracht en is opmerkelijk vanwege het grote aantal sterren, o.a. 
Jack Benny en Bette Davis, dat als zichzelf meespeelde in zogenaamde cameo-rollen. 
 
Posthistorisch belangrijk is de beschrijving van het werk in het veldpostkantoor, hoewel het 
eigenlijk nauwelijks afwijkt van dat op een gewoon postkantoor: dossiers bijhouden, rapporten 
schrijven en voorraden en postzegels bestellen. Sergeant Robertson komt desondanks over als 
een zeer tevreden mens, omdat hij wat vaker in de zon kan zitten om bij te kleuren na een 
verblijf in het ziekenhuis. Bovendien blijkt Unit #1 zich in een apart, veel schoner gebouw te 
bevinden. 
 
2 
Langwerpige envelop bestemd voor de verzending van stembiljetten voor de presidents-
verkiezingen van november 1944, van legereenheden overzee naar Amerika (Afb. 3). 
Dergelijke enveloppen mochten portvrij worden verzonden, ook luchtrecht hoefde niet te 
worden betaald. Stempel van APO 32 OCT 3. APO 32 was het veldpostkantoor van de 32e 
Infanterie Divisie in Hollandia in de periode 1 oktober 1944 tot 7 oktober 1944.   
De afzender is Willis R. Johnson, die bij de 127e Infanterie zit, maar blijkbaar werd ook zijn 
post via APO 32 verstuurd. 
 
Deze envelop verkreeg ik door een gelukkige aankoop op internet. Zulke enveloppen worden 
wel vaker aangeboden, maar vanzelfsprekend altijd zonder de inhoud. Een handelaar bood 
echter een envelop aan, die was opengemaakt en waarvan hij de inhoud had gescand. Hier werd 
flink op geboden, voor mij echter te hoog, waarop ik afzag van een poging. Tussen andere door 
hem aangeboden stukken bevond zich de hier afgebeelde envelop, waarvan slechts werd 
vermeld dat de envelop gesloten was. Het zou toch niet waar zijn… Schrijver dezes deed een 
bieding en bleek de enige geïnteresseerde te zijn, dus het stuk was niet duur. Bij ontvangst bleek 
dat ook in deze envelop de gehele inhoud nog aanwezig was. Een schot in de roos! 
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Afb. 3 

 
De envelop met het stembiljet moest worden gezonden aan de Secretary of State in de 
hoofdplaats van de staat waaruit de afzender afkomstig was. In dit geval was dat Olympia in de 
staat Washington, in het noordwesten van de VS. In deze envelop bevond zich nog een envelop, 
met een bedrukking aan beide zijden (Afb. 4a, 4b), waaruit blijkt dat Willis Johnson zijn 
identiteit en woonplaats (Yakima) moest bevestigen. Hiertoe verscheen hij op 3 oktober 1944 
in Hollandia voor 1e luitenant Thomas T(?) Jenkins. Ik voelde mij als Howard Carter in de 
tombe van farao Toetankhamon, toen ik deze envelop heel voorzichtig los sneed en daarin de 
schat aantrof: het ingevulde stembiljet (Afb. 5)! 
De verkiezingsstrijd ging in 1944 tussen de Democraat en zittende president Franklin D. 
Roosevelt, de gedoodverfde winnaar, en zijn Republikeinse uitdager Thomas E. Dewey, aan 
wie Willis Johnson zijn stem gaf. Willis moest ook de naam invullen van zijn favoriete senator, 
omdat er voor de staat Washington een nieuwe senator moest worden gekozen. Hij bracht zijn 
stem uit op Harry P. Cain. 
Jammer voor Willis, maar uiteindelijk werd Roosevelt tot president gekozen. Hij was geliefd 
bij veel Amerikanen als de man die de VS uit de recessie van de jaren ’30, The Great 
Depression, had geholpen en in de Tweede Wereldoorlog als opperbevelhebber van het 
Amerikaanse leger zijn legers naar de overwinning leidde. 
 

 F.D. Roosevelt      Th.E. Dewey       H.P. Cain 
(Bron van deze drie afbeeldingen: Wikipedia) 

 

Het is onduidelijk waarom het stembiljet van Willis Johnson niet werd opengemaakt. Is het niet 
verzonden of is het te laat bezorgd in Olympia? We zullen het nooit weten. 
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Afb. 4a 
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Afb. 4b 

 

 
Afb. 5 
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VERKOOP LAATSTE POSTZEGELS IN MERAUKE 1944 
Han Dijkstra 
 

In dit artikel worden drie poststukken besproken, alle met langebalkstempel (biffage) Merauke 
15.2.4.4.10. en vanuit Vrij Nederlands-Indië naar Australië verzonden. 
 

1    Brief gefrankeerd met 10 cent Kreisler (Afb. 1) 
 

 
 

Afb. 1. 
 

2    Postblad 7½ cent Geuzendam 3c, met bijfrankering van 10 cent Konijnenburg  
      (Afb. 2). 

 
Afb. 2. 

NING 285 



December 2015                                                                          ZWP Mededelingenblad nr.168– bladzijde 34 

3    Briefkaart 3½ cent Geuzendam 68,  met bijfrankering van 5 cent Karbouw (Afb. 3, 4)  

 
Afb. 3. Voorzijde 

 
Het is duidelijk dat alle drie stukken maakwerk betreffen: de naam van de geadresseerde 
ontbreekt, het adres is onvolledig en in het censuurstempel ontbreekt de naam of paraaf van de 
censor. Desondanks zijn dit bijzondere stukken. 
 

Blikvanger is het grote, fraaie rubberstempel in paars, met in de rand de tekst ‘ASSISTENT 
RESIDENT AFD TOEAL VRY NED INDIE’ en het Nederlandse wapen in het midden. Dit 
stempel kom je niet vaak tegen. Een voorbeeld van een echt gelopen stuk kunt u vinden in het 
artikel van J.W.F. Bunge ‘Enige filatelistische aspecten van Nieuw-Guinea’, in het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie van juni 1958. Hierin staat op blz. 48 een naoorlogse 
dienstbrief  afgebeeld, die op 20 februari 1946 naar Kolff in Batavia is verzonden. 
 

Merauke was de hoofdplaats van de Afdeling Zuid-Nieuw-Guinea, die in 1901 was ingesteld. 
In 1926 werd deze als Onderafdeling gevoegd bij de Afdeling Amboina en in 1935 bij de 
Afdeling Toeal. Na de oorlog, in 1947, werd het weer een zelfstandige afdeling. De stukken 
dateren inderdaad uit de tijd dat Zuid-Nieuw-Guinea als Onderafdeling deel uitmaakte van de 
Afdeling Toeal, dus de aanwezigheid van het bestuursstempel is verklaarbaar. Toeal is 
overigens gelegen op de Kei-Eilanden, op grote afstand van Merauke. Daar Zuidelijk Nieuw-
Guinea nooit door Japan werd bezet, kreeg het gebied de erenaam ‘Vrij Nederlands-Indië’. 
Behalve Merauke, behoorde ook Digoel hiertoe.  
 

De briefkaart is voor ons het interessantst, daar op de achterzijde belangrijke filatelistische 
informatie te vinden is (Afb. 4). 
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Afb. 4. Achterzijde  
 

Uit de tekst blijkt dat de voorraad Nederlands-Indische frankeerzegels vrijwel uitgeput was. 
Deze kon vanuit het bezette Batavia, waar Drukkerij Kolff was gevestigd, niet langer worden 
aangevuld; reden waarom Merauke en Digoel overgingen tot het gebruik van de bekende Port 
Betaald-frankeringen. Op basis van wat Hagers aan zijn vriend Kniested schrijft, kunnen we 
concluderen, dat de laatste datum van gebruik van de Karbouwzegel van 5 cent 15 februari 
1944 was en die van de 10 cent (Kreisler en Konijnenburg) hooguit een paar dagen later. 
 

Nu de afzender en de geadresseerde. Om met de laatste te beginnen: Kniested was blijkbaar 
ook luitenant bij het 18th Squadron, waarover meer verder in dit artikel. In 1942 was er een 
adjudant Kniestedt, gespeld met ‘dt’, die spoedig na de Japanse invasie met een groep uit Indië 
eind maart 1942 naar Australië was gevlucht. 
Luitenant A. Hagers (Guus Hagers) maakte eveneens deel uit van het 18th Squadron. Hij 
behoorde tot een groep piloten die naar Australië waren gezonden om Amerikaanse B 25-
bommenwerpers op te halen, die vanwege de Japanse dreiging in Nederlands-Indië zouden 
worden ingezet. Echter, toen de toestellen  eindelijk in Australië arriveerden, was Indië al bezet. 
Om die reden bleven de piloten in Australië en gingen zij weldra dienst doen in het op 4 april 
1942 in Canberra opgerichte 18th Squadron (N.E.I.) R.A.A.F. Dit eskadron bestond uit 447 
personen: 271 uit Australië en 176 uit Nederlands-Indië. 
 

Het Nederlands-Indische deel opereerde dus binnen de structuur van de Royal Australian Air 
Force. De geschiedenis van het Nederlands-Indische deel van het eskadron was stormachtig. 
Vanwege het te kleine aantal beschikbare toestellen sloeg de verveling toe, hetgeen ertoe leidde 
dat de manschappen zich al spoedig te buiten gingen aan drank, gokken en vrouwenbezoek. De 
Australiërs spraken schande van de arrogantie en liederlijkheid van de Nederlanders en zij 
waren echt wel iets gewend.  
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Ook vond regelmatig insubordinatie plaats, waartegen door de zwakke leiding nauwelijks werd 
opgetreden. Gelukkig voor ons bleek Hagers een van de weinigen te zijn die zich hieraan niet 
schuldig maakten. We komen zijn naam tegen als getuige in een proces tegen een deserteur. In 
december 1944 werd Hagers gedecoreerd wegens bewezen dapperheid en kundigheid tijdens 
aanvallen op Timor.  
 
Hoe zouden de drie poststukken zijn vervaardigd? Het lijkt erop dat Hagens de kaart voor 
Kniested niet per post heeft verzonden, maar zelf heeft meegenomen, daar hij terugging naar 
Australië. Misschien waren de envelop en het postblad niet voor Kniested bestemd en wilde hij 
deze zelf behouden, hetgeen de onvolledige adressering zou verklaren. 
 
Stempelnummer 16 op het censuurstempel van de Royal Netherlands Forces (R.N.F.) is 
onverklaarbaar. In ‘Postcensuur en kamppost in Nederlands-Indië 1940-1942’ (blz. 38) wordt 
nummer 16 niet genoemd voor Merauke. Op het postblad en de brief is echter goed te zien dat 
het poststempel van Merauke, dat het censuurstempel gedeeltelijk bedekt, later is aangebracht. 
 
Het tarief van de briefkaart is mij niet duidelijk. Peter Storm van Leeuwen geeft in zijn boekjes 
over de Nederlands-Indische posttarieven geen vermelding van een tarief voor de verzending 
van briefkaarten naar Australië, alleen naar Engeland. Tot aan het begin van de oorlog was het 
luchtrecht voor brieven en briefkaarten naar Australië 10 cent, maar 5 cent in 1944 zou best 
juist kunnen zijn, daar Merauke niet ver van Australië verwijderd is.  
 
Graag uw reactie! 
 
Bronnen 
 

(1) Site Nederlandse Ridderorden www.onderscheidingen.nl/decorandi/wo2/dec 
(2) www.colombo-tragedie.nl 
(3) J.W.F. Bunge, 1958. Enige filatelistische aspecten van Nieuw-Guinea. Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie. 35e Jaargang No. 6-7, blz. 44-56. 
(4) P. Storm van Leeuwen, 2002. Binnenlandse en buitenlandse posttarieven van Nederlands-Indië 

1864-1949. Luchtpost naar het overige buitenland na de Japanse bezetting tot 1950, blz. NITAR 
470. Als bijlage verschenen bij ZWP Mededelingenblad nr. 132 (april 2002).  

(5) Piet van Putten en Nico de Weijer, 2013. Postcensuur en kamppost in Nederlands-Indië 1940-
1942. Uitgave Studiegroep ZWP. 
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V-MAIL BRIEF HOLLANDIA 1946 
Han Dijkstra en Jan Hoogveld 
 
Afgebeeld staat dit bijzondere poststuk (Afb. 1). Het is een gevouwen Amerikaans V mail-
formulier, dat in 1946 als brief is verzonden. De frankeerzegels zijn afgestempeld met een 
blokstempel van Hollandia, Bulterman Type Y, datum 31 mei 1946. Het tarief van 10 cent gold 
voor een binnenlandse brief tot 5 gram. Er is een aankomststempel Batavia 7 – 5 VI 46 – 1946,  
dus met tweemaal een jaaraanduiding maar zonder uuraanduiding. Het formulier heeft verder 
een R.N.F. Censor stempel No. 33, een van de censuurstempels van de Royal Netherlands 
Forces die in Hollandia werden gebruikt. 
 
De afzendergegevens:  
 
LL-Insp.v.Pol. C. Sangster 
Seventh Fleet. Sector C. Barak I 
“Politieschool” Hollandia (N. Guinea) 
 
Sommige lezers ervaren het publiceren van de inhoud van de brief wellicht als een inbreuk op 
de privacy van de schrijver, maar vanwege de bijzondere inhoud zetten wij onze scrupules 
tijdelijk overboord (Afb. 2). 
 
Sangster schrijft o.a. dat hij met Ina wil trouwen, maar dat dit niet meevalt. Trouwen met de 
handschoen is alleen mogelijk met toestemming van de Gouverneur-Generaal, waarvoor hij 
gaat proberen om naar Batavia te gaan. Als het lukt, dan zou hij enkele weken verlof willen 
vragen, hetgeen zou inhouden dat hij wat achter zal raken met zijn studie. Dit ervaart hij echter 
niet als een probleem, daar zijn collega-leerling-inspecteurs de dictaten voor hem kunnen 
bijhouden. 
Het leven in de Politieschool veroorzaakt verschillende ergernissen bij Sangster. Er is een groot 
tekort aan vitamine, waardoor iedereen geplaagd wordt door uitslag, puisten en wonden die niet 
willen genezen, terwijl er veel wordt gedaan aan sport en exercitie. Daarbij is het onderwijs 
onregelmatig, daar sommige docenten enkele weken afwezig zijn en er geen vervangers zijn. 
De vakken die hij in dit verband noemt zijn wel aansprekend: Maleis, dactyloscopie, 
speurkunst, burgerlijk recht en strafvordering. Welke hbo-opleiding biedt tegenwoordig zo’n 
fraai vakkenpakket? 
 
Een soortgelijk stuk is gemeld in de rubriek Voorzetje 12 in ZWP nr. 149 (september 2007). 
De Politieschool vestigde zich in het door de Amerikanen verlaten Seventh Fleet Recreation 
Center, dat voor officieren was bestemd. Voor meer gegevens en een kaartje verwijzen wij naar 
het artikel in ZWP 149, dat nog uit de ‘zwart-wit’ periode van het Mededelingenblad stamt. 
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Afb. 1. 
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Afb. 2. De geschreven inhoud van het volledig uitgevouwen V-mail formulier. 
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Bij herlezing van Voorzetje 12 valt nu pas op, dat de directe aanleiding tot het opnemen van 
het poststuk toentertijd een vraag van ons voormalig lid Alan Bartlett was. Hij stuurde een 
kopie van een brief naar Den Haag, verzonden vanuit Hollandia op 11 december 1946. En 
wie is de afzender? Mevr. E. Sangster, Politieschool Seventh-Fleet, Hollandia, Nieuw-
Guinea! Het lijkt er dus op dat Ina zich bij haar man heeft kunnen voegen. 
 
Post verzonden naar de Politieschool in Hollandia bestaat ook. Wij laten twee brieven zien, 
beide uit 1946, verzonden naar sergeant-majoor B.Ph. Baron van Verschuer (Afb. 3,4).  
 

 
      Afb. 3 

 

 
           Afb. 4 

Bron 
(1) Han Dijkstra, 2007. Voorzetje 12.2. ZWP 149/016-019 – NNG 927-930.  
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FAKFAK CORRECTIE 
Wim Vink 
 
In ZWP 167, blz. 55 – PI-WNG 140 is in het stempeloverzicht abusievelijk stempel I 
weggevallen. Dit is het tweede Indonesisch type van het ongenummerde dagtekeningstempel 
van Fakfak met de datum -6.8.81—3. Wij plaatsen het overzicht daarom opnieuw, maar nu 
compleet. 
 
 
 

 
 

A B C D E 

 
F H I J K 

   
L M  a 

 

 

b c d e f 

 

 

g h k l  
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FAKFAK: AANVULLINGEN 
Han Dijkstra 
 
Enkele aanvullingen op het artikel van Wim Vink over Fakfak in ZWP 167.  
 
In de stempelboeken van De Munt bevinden zich afdrukken van de volgende stempels: 

 Langebalkstempel Fakfak 1 met de kantoornaam in dunne, smalle letters (1949) 
 Idem, met de kantoornaam in brede letters (1950) 
 Langebalkstempel Fakfak 2 met de letters dichter op elkaar (1959) 
 Administratief langstempel kantoornaam Fakfak (1950) 
 Idem, ovaal stempel Hulppost- en Telegraafkantoor Fakfak (1951) 

 
Fakfak 1 met dunne, smalle letters en Fakfak 2 zijn nooit in gebruik genomen. 
 
 
Poststukken Fakfak 
 
1 Aangetekende brief 1949 
 
Dit poststuk (Afb.1a, 1b) met een gewicht van 19 gram werd door de afzender, de Molukker J. 
Manuputty, op 10 januari 1949  vanuit Fakfak verzonden naar (vertaald) de zeer doorluchtige 
heer Soekawati, president van de Deelstaat Oost-Indonesië te Makasser.  
 
Kehadapan 
Kandjeng Padoeka Toean jang Moelia 
Padoeka Toean Soekawati 
President N.I.T. (= Negara Indonesia Timur) 
Di 
MAKASSER 
 
 
De brief is iets te hoog gefrankeerd: 41½ cent. Het juiste tarief was 40 cent: 15 cent voor een 
binnenlandse brief 5-20 g, aantekenrecht 25 cent. Vermoedelijk beschikte het hulppostkantoor 
op dat moment niet over zegels van 2½ cent. 
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Afb. 1a. Voorzijde. De handgeschreven datering is met zwarte pen over de breedte van de drie zegels van 10 cent type Kreisler 
aangebracht. 

 

 
Afb. 1b. Achterzijde. Aankomststempel Makasser 28.1.49. Het stuk was in de maand januari het 388e aangetekende stuk dat op 
het hoofdpostkantoor te Makasser werd ontvangen. 
 

Waarom is de datering met de pen aangebracht, terwijl volgens de gegevens van Wim Vink het 
kantoor Fakfak al in maart 1948 beschikte over een metalen dagtekeningstempel van het 
langebalktype, met biffage, 24-uurs. In zijn overzicht noemt Wim dit onder E. Was het stempel 
in ongerede geraakt of gewoon even zoek? 
 

Wat de administratieve stempels betreft, het stuk is aan de voorzijde voorzien van maar liefst 
zes afdrukken van een kantoorstempel Fakfak. Het langstempel Vink type c (zonder kastje, 20 
x 3 mm, dunne letters) is vijfmaal gebruikt, waarvan viermaal als vernietigingsstempel van de 
frankeerzegels. Type c is een stempel dat vanwege zijn ‘timide’ uitvoering in de meeste 
gevallen zeer onduidelijk op postzegels overkomt, wat ook hier het geval is. De vijfde afdruk 
is echter zeer goed leesbaar, daar deze bij afwezigheid van het metalen poststempel is geplaatst 
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over de ‘R’ van de aantekenstrook, hetgeen in Nederlands-Indië was voorgeschreven ter 
voorkoming van misbruik en fraude. Bij precieze nameting kom ik overigens uit op 22 x 3 mm. 
De zesde afdruk is het langstempel Fakfak als kantoornaam op de aantekenstrook (De Weijer 
type 4). Het is een rubberen stempel in een groter formaat (29 x 3 mm) met dikkere letters. In 
het overzicht van Wim kan ik het niet vinden en ook Nico de Weijer noemt het niet in zijn 
studie over de aantekenstrookjes van Nederlands Nieuw-Guinea. Zie voor de in Fakfak 
gebruikte stroken blz. 64 van De Weijer, dat dit jaar zijn 25e verjaardag viert (niet Nico, die is 
iets ouder). 
Hoewel dit een nieuwe vondst lijkt te zijn, kan ik mij niet voorstellen dat ik de enige bezitter 
van een aangetekend stuk met dit stempel ben. Graag uw melding, liefst in de vorm van een 
duidelijke kopie of scan. 
 
2 Gefrankeerde veldpostbrief 1962 
 
Deze veldpostbrief werd 5 of 8 september 1962 verzonden naar Groenekan (Ut.), Nederland. 
De afzender is soldaat B.J. Terwiel van de Charlie Compagnie, 6e Infanterie Bataljon. 5534 was 
het aan Fakfak toegewezen NAPO-nummer, dat vanaf 1 september 1962 werd gebruikt (Afb. 
2a, 2b). 
 
 

 
Afb. 2a.Voorzijde 
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Afb. 2b. Achterzijde 

 
Het poststuk is duidelijk filatelistisch geïnspireerd. Voor militairen gold portvrijdom, maar het 
gebeurde vaker dat militairen hun post frankeerden om te voldoen aan dringende verzoeken uit 
het moederland om postzegels te plakken. De frankering is juist: 55 cent is het tarief voor een 
luchtpostbrief naar Nederland tot 5 gram. Het merkwaardige is dat de eerste ontwaarding in 
Fakfak heeft plaatsgevonden d.m.v. een met balpen geschreven aanduiding ‘Fakfak 5(?)/9 – 
62’. Hopelijk is dit op de afbeelding goed te zien, anders kunt u proberen deze te vergroten naar 
200%.  
De tweede ontwaarding is gedaan d.m.v. het stempel Veldpost ?? - 10.IX.62. Het onleesbare 
nummer van het veldpoststempel is vrijwel zeker 99: Biak, vanwaar alle post naar het 
buitenland werd verzonden. 
Waarom heeft de brief een geschreven aanduiding en niet het dagtekeningstempel van Fakfak? 
Een mogelijkheid is dat de brief zonder gestempeld te zijn is vervoerd naar het dichtstbijzijnde 
veldpostkantoor dat over een veldpoststempel beschikte, in dit geval Biak. Heeft de facteur van 
Fakfak dit gedaan? Of de afzender zelf? Het laatste lijkt mij onwaarschijnlijk, daar deze toch 
niet de bijzondere frankering zou willen bederven d.m.v. pennenstreken. 
 
Ter afsluiting, als aardigheidje, een kwitantie bestemd voor Nona Ang King Un te Kaimana, 
betreffende een bedrag van 2000 Irian Barat Rupiah, in Fakfak opgemaakt op 10 januari 1965 
(Afb. 3). 
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Afb. 3 

 
De teksten zijn voornamelijk in het Maleis, met enkele overblijfselen van het Nederlands: 
Plakzegel f 0,30 en Ned. Nieuw-Guinea, dat overigens is doorgehaald. Degene die de kwitantie 
liet opmaken was een importeur-exporteur met de Chinese naam Ang Giok Soe Bian Huat Hoo. 
Het stempel dat over de plakzegel van 30 sen is geplaatst,  geeft de naam van de firma als Bian 
Huat Hoo Ang Giok Soe, in omgekeerde volgorde dus. Helemaal links, in kleine letters, is de 
naam van de drukker leesbaar. De tekst luidt Printed by Ee Tiong Hoe Press, 29, Pickering St., 
S’pore. De in Singapore gedrukte kwitantieblokken stammen waarschijnlijk uit de Nederlandse 
periode. In het boek van Heijboer en Schalke over de fiscale zegelwaarden van Westelijk 
Nieuw-Guinea staat op blz. 55 een geheel Nederlandstalige kwitantie afgebeeld, die nog in 1967 
in Manokwari werd gebruikt. Doorgebruik van oude, Nederlandstalige formulieren  kwam 
regelmatig voor in de Irian Barat-periode. 
 
Bronnen 
 

(1) Wim Vink, 2015. Postinrichtingen WNG: Fakfak. ZWP 167 (augustus 2015) 45-59 = PI-WNG 
130-144. 

(2) N.J. de Weijer, 1991. De aantekenstrookjes gebruikt in (Nederlands) Nieuw-Guinea. ZWP-
studie 1. 

(3) Jan Heijboer & Theo J.F. Schalke, 2014. Fiscale zegelwaarden van Westelijk Nieuw-Guinea 
(1950-1971). Uitgave Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie. 
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POSTINRICHTINGEN  WNG: TOEP 
Wim Vink 
 
 
TOEP 
 
Nederzetting 
Toep is een heuvel, als een schiereiland gelegen in 
een rivierlus, een uur varen stroomafwaarts van Kepi, 
aan de Ooba Rivier2. Hier werd in februari 1953 een 
bestuurspost geopend door N.A. Nieland7, die begin 
november van dat jaar opgevolgd werd door 
controleur drs. F.J.M. Cappetti7. De post was de 
hoofdplaats van de onderafdeling Mappi en zij werd 
bezet door het H.P.B. (Hoofd Plaatselijk Bestuur) en 
de Inspecteur van (papoea-) Politie Jansen5. Voorts was er een chinees, die als bijverdienste 
handelde in huishoudelijke benodigdheden5. De gehele onderafdeling omvatte ongeveer 24.000 
inwoners9. 
Bestrijding van de koppensnellerij was een belangrijk punt voor het bestuur om daarmee rust 
en onderlinge vrede te bewerkstelligen. H.P.B. en politie waren daarom vaak op patrouille in 
de uitgestrekte onderafdeling waar wegen nog niet uitgevonden waren en de wekenlange 
tochten gedeeltelijk over de vele rivieren en verder over bospaden in het oerwoud moesten 
worden gemaakt. De missie had in de meeste dorpen Keiese goeroes (onderwijzers) geplaatst; 
zij waren vaak de speerpunten van het beschavingswerk1. 
De bestuurspost was overgebracht uit Masin3, maar reeds in 1956 werd zij weer verplaatst, nu 
naar Kepi, waar de missie een centrum had gevestigdnoot.  
Roosje Capetti, de echtgenote van het H.P.B., heeft in haar boekje5 een kijkje gegeven in het 
leven in Toep. Een citaat (pag. 45): "De onderafdeling Mappi werd bestuurd vanuit één van de 
vier kamertjes die ons huisje op palen rijk was. Er stond een tafel en een stoel in, geen kast maar 
een rek. Af en toe zag een kip de kans schoon om ongezien binnen te komen en een ei te leggen 
op een dossier dat in het rek lag." (en op pag. 116): "Frans [Cappetti] was Groot Alleen-
sprekend Rechter en moest recht spreken volgens de regels van het adatrecht, lokale 
gewoonterecht.  …  Hij liet zich altijd bijstaan door de Akiaq, de wijze mannen uit het dorp." 
"De rechtszitting[en] vond[en] plaats buiten, voor ons huis."  
De dichtstbijzijnde arts zat in Tanah Merah, op 3 tot 4 dagen reisafstand. Voor de 
bootverbinding werd een steiger gebouwd2. 
 
 
 
 
 
 
noot In de verslagen aan de Verenigde Naties (VN in literatuurlijst) wordt de afdelingshoofdplaats in 1952 MASIN 
genoemd, in 1953 TOEP-KEPI, in daarop volgende jaren KEPI. 
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POSTINRICHTING 
BESTELHUIS: 1953 – 1956 
aansluitkantoor: Merauke 
geopend: 1953, overgebracht uit Masin3, 8 
gesloten: 1956 (voor 23 juli), verplaatst naar Kepi4 

 
 
Op 31.08.1954 kwam het eerste radiocontact tussen Toep en Merauke tot stand6. 
Vanuit Merauke werden postdroppingsvluchten uitgevoerd: in 1953 8 vluchten (80 kg)10., in 
1954 28 vluchten (178 kg)11, in 1955 een onbekend aantal12. 
 
GEBRUIKTE STEMPELS 
 
           A f z e n d e r s t e m p e l “HULPTELEGRAAFKANTOOR MASIN” 
 

  zonder datum 
 gebruikt als vernietigingsstempel 10.11.1953, 16.11.1955 

 
B e s t e l h u i s s t e m p e l 
A.     NNG: langstempel: "TOEP" 18 x 5½ mm 

gebruikt met los datumstempel 
gezien van 16.11.1955  

  

B.      NNG: langstempel: “TOEP” 19 x 7 mm 
  gebruikt met los datumstempel 

gezien van 09.10.1956 
Noot: onterecht gebruikt voor afstempeling van postwaarden: is gebruikt te 
Hollandia HB i.p.v. te Toep en na sluiting van het bestelhuis te Toep 

 

 
LITERATUUR 
 

  1. Boelaars, J. z.j. Papoea's aan de Mappi. Fontein, Utrecht/Antwerpen. 
  2. Boelaars, J. 1986. Tot mensen gezonden. Oegstgeest. 
  3. brief HB PTT Hollandia 2870/VP dd 29.08.1953 aan BOPTT  's Gravenhage. 
  4. brief HB PTT Hollandia 3668/VP/70 dd 23.07.1956 aan BOPTT  ' s Graven- 
      hage.  
  5. Cappetti-van den Beld, Roosje. z.j. Herinneringen aan Nieuw Guinea.  
      Boekscout.nl, Soest. 
  6. Het B.B.Blad 23 (september 1954) 18. 
  7. Schoorl, P. (red.). 1996. Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea 1945-1962.  
      KITLV, Leiden. 
  8. VN (1953) 43. 
  9. VN (1953) bijlage I-ve. 
10. VN (1953) bijlage XVII. 
11. VN (1954) bijlage XVI. 
12. VN (1955) 51. 
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TOEP: EEN INTRIGERENDE STEMPELKWESTIE 
Han Dijkstra 
 
De nieuwe aflevering ‘Postinrichtingen WNG’ van Wim Vink behandelt het bestelhuis Toep. 
Deze vindt u elders in dit nummer.  
Wim besloot om dit kantoor met voorrang te bespreken naar aanleiding van een vraag van mij 
over de vroegst en laatst bekende datum van het rubberen langstempel dat het gebruikte. De 
aanleiding voor mij om iets over Toep te schrijven was het feit, dat in de laatste veiling van Van 
Dieten het hieronder afgebeelde stuk werd geveild, dat onze voorzitter, die een groot 
verzamelaar van bestelhuisstempels is, na een verwoede strijd wist te bemachtigen (Afb. 1). 
Niet verwonderlijk dat hij diep moest gaan, want het is een van de zeldzaamste stempels van 
Nederlands Nieuw-Guinea. 

 
Afb. 1. Het stuk uit de veiling van Van Dieten 
 
 

Een ander stuk van Toep heb ik al eerder beschreven in ZWP 150 (maart 2008). Dit is  briefkaart 
Geuzendam 1, die ik via een buitenlandse handelaar verwierf. Daar ZWP toen nog vrijwel 
geheel in zwart-wit verscheen (kunt u het zich nog voorstellen?), beelden wij deze kaart 
nogmaals af, nu in kleur. Het stempel ‘Toep’ op deze kaart is bijzonder, omdat het van een 
ander, nooit eerder beschreven type is (Afb. 2). Verder heb ik ooit bij Joop Hoogenboom een 
afdruk gezien van stempeltype A op een uitknipsel van een postwissel, De aankoop van Nico 
en de bespreking van het bestelhuis door Wim vormen daarom een goede aanleiding om de 
twee stempels en de achtergronden van hun gebruik aan een grondige vergelijking te 
onderwerpen. 
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Afb. 2. Stempel Vink type B 

 
 
Beide poststukken zijn maakwerk. Het stuk in Afb. 1, dat via het Hulptelegraafkantoor Masin 
en het postkantoor Merauke naar Hollandia is verzonden, is geadresseerd aan de beroemde 
filatelist C. Ricardo, die van de Collectie Ricardo in het Postmuseum (Museum voor 
Communicatie). 
Ik bezit een luchtpostbrief uit 1956, gezonden van het bestelhuis Betaf, via Sarmi, naar Jan 
Visser, Dienst Financiën, Dok II, Hollandia. Deze Jan Visser is dezelfde als degene die op de 
envelop uit Toep wordt vermeld. Verder heb ik een brief met het langstempel Ransiki zonder 
datum, via Manokwari 3 – 4.11.55 naar Hollandia (Afb. 3).  
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Afb. 3.’Ricardobrief’ met langstempel Ransiki zonder datum, doorgangsstempel Manokwari 4.11.55. 

 
Deze is geadresseerd aan mevrouw L.M. Ricardo-Visser, waaruit men mag concluderen dat de 
heer en mevrouw Visser bij hun zwager resp. broer op bezoek waren, hetgeen Ricardo een 
mooie gelegenheid bood om de moeilijke stempels van Nederlands Nieuw-Guinea te pakken te 
krijgen. Gelukkig maar dat hij dit deed! Dit geldt overigens ook voor Bennetts, Patka, 
Veenendaal, Tresise en al die andere filatelisten op wiens ‘gefabriekte’ stukken’, om een oude 
‘benderiaanse’ term te gebruiken, vaak ten onrechte wordt neergekeken. Zonder hen was er van 
sommige kantoren helemaal of vrijwel geen stempelafdruk overgebleven. 
 
Stempel type A kan worden beschouwd als het officiële stempel voor het bestelhuis Toep. 
 
Dan type B. Dit is een uit hout of rubber gesneden noodstempel, waarschijnlijk omdat het 
bestelhuis Toep in die tijd werd verplaatst naar Kepi. Data zijn hierbij van belang.  
De kantoornaam is ruwer en iets ruimer uitgevoerd; het datumblokje lijkt erg veel op dat in type 
A. 
 
W.G. Anthonio van PTT-NNG, schrijft op 1 januari 1957 namens de ‘Postmaster-General’ 
(Hoofd PTT) aan Bennetts:“Toep is vacated and the civil district office is now settled at Kepi, 
also removed the rural post office, this latter used a circle datestamp” 
 
Enigszins mistig, maar volgens mij bedoelt Anthonio, dat met de bestuurspost ook het 
bestelhuis naar Kepi is verhuisd, welk kantoor nu een rubberen rondstempel gebruikt. Kepi 
heeft nooit een langstempel gehad (Afb. 4). 
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Afb. 4. Gedeelte van de brief van Anthonio aan Bennetts 

 
Deze brief is illustratief voor de wijze waarop Bennetts op de hoogte werd gehouden, niet alleen 
van de opening en sluiting van postinrichtingen, maar ook van nieuwe uitgiften. Een 
dienstbaarheid die deze dagen niet meer voorkomt, maar men moet bedenken dat Bennetts een 
groot filatelist was, die o.a. artikelen schreef in The Australian Stamp Monthly. 
U kunt in ZWP 150, Voorzetje 13.4, meer lezen over hoe Bennetts zijn stempels vergaarde en 
de hele organisatie hier omheen. 
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Bij het zoeken naar de bestelhuisstempels op de briefkaarten van Bennetts en de brieven van 
Ricardo kwam ik een kaart tegen, met op de voorzijde een afbeelding van het schilderij ‘De 
Dienstmaagd’ van Jan Steen (hier niet afgebeeld) . Hoewel wat gevlekt en geschreven met 
potlood of inkt, die verbleekt is, mag dit poststuk hier niet ontbreken, daar de kaart in Toep is 
geschreven (Afb 5) .  

 
Afb. 5. Kaart geschreven in Toep, verzonden via het Hulptelegraafkantoor Masin 11.10.1953. 

 
Wim Vink geeft als openingsjaar voor Toep 1953, zonder nadere datum. Het kantoor van de 
bestuursambtenaar was verplaatst vanuit Masin, waar voorheen een Hulptelegraafkantoor was 
gevestigd. Dit gebruikte een stempel dat wij voornamelijk van maakwerkbrieven kennen, maar 
echt gebruikt, zoals hier, is zeldzaam. De kaart laat zien dat begin oktober 1953 de verplaatsing 
van Masin naar Toep nog niet zijn beslag had gekregen, tenzij het stempel Masin is 
doorgebruikt in Toep, maar dit lijkt mij niet waarschijnlijk. De verzender of ontvanger van de 
als brief gefrankeerde kaart wist wel dat het stempel Masin bijzonder was; zie de bemerking 
‘Bewaren voor stempel’. 
De geschreven tekst is interessant. 
 

Toep, 11 October ‘53 
Lieve Moeder, 
 In haast een klein krabbeltje. Nog even geduld en dan zijn we bij u thuis!! 
2 Nov. vertrekken we van hier via T.M. (= Tanah Merah) naar Merauke voor de ….. Do. 24 
Nov. naar Biak voor de reis naar Amsterdam. De juiste datum van aankomst telegraferen wij 
U! Sterkte en veel liefs. … 
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Tussen het schrijven van dit artikel door had ik Wim Vink geraadpleegd, die al spoedig een 
reactie zond met belangrijke aanvullende informatie”: 

“De ansichtkaart met het stempel MASIN is gedateerd 11.10.1953. Zij is ongetwijfeld 
geschreven door mevrouw Nieland, die haar moeder informeert over de komende repatriëring 
van haar gezin. N.A. Nieland was voor zes maanden aangesteld om het bestuur over de afdeling 
Mappi te Toep te vestigen. Zijn Memorie van Overgave (1953) heb ik (nog) niet gezien 
(Rijksarchief). Het is zeer onwaarschijnlijk, dat deze kaart eerst per boot (of prauw) naar Masin 
is gebracht, daarna met de retournerende boot, die weer langs Toep kwam, naar Tanah Merah 
of de kust voor verdere verzending. Integendeel, deze kaart moet te Toep zijn gestempeld en 
met de eerstvolgende gelegenheid zijn meegenomen naar de bewoonde wereld. Dat betekent 
dat Nieland het stempel van Masin naar Toep heeft meegenomen; eigenlijk vanzelfsprekend, 
want de bestuurszetel werd van Masin naar Toep verplaatst. Dat de radio 
("Hulptelegraafkantoor") ook uit Masin weg was, volgt uit het feit dat in een crisis situatie 
Capetti een telegram opmaakte, dat hij op 20 maart 1954 met het patrouillebootje "Japen" naar 
Tanah Merah liet brengen "waar het doorgeseind kon worden" (Capetti-van den Beld, p. 47-
48). "Tanah Merah had een telegraafverbinding met Merauke…" (F. Capetti, 1996). Pas op 
31.08.1954 werd een radioverbinding met Toep tot stand gebracht.” 

De grootste verrassing is het feit dat het stempel van Masin is doorgebruikt in Toep! Op mijn 
aanname dat het postkantoor van Masin naar Toep verhuisd was, ontving ik de correctie dat het 
niet de postinrichting, maar het kantoor van de bestuursambtenaar was dat verplaatst werd. 

“Bestuursambtenaren kregen wat postwaarden en een naam-, later een datumstempel, om 
eenvoudige postale handelingen te kunnen verrichten en poststukken in te nemen en uit te 
reiken. Ik stel me voor, dat ze een metalen kistje (tegen insecten en vocht) hadden met zegels, 
wat formulieren voor de verantwoording, een stempel en een stempeldoos en contant geld. Bij 
overplaatsing van de bestuursambtenaar ging dat gewoon mee met de andere kantoorspullen.”  

Terwijl de kaart uit Toep met het stempel Masin mooi de overgangsfase bij de opening 
illustreert, doet de briefkaart aan Bennetts dit voor de sluitingsfase. Als sluitingsdatum geeft 
Wim Vink: vóór 23 juli 1956. In P.P.S. Stamp News van september 1967 schrijft Jennings: “... 
closed in late 1956.” De vroegst bekende datum van het stempel Kepi is echter 18 oktober 1956; 
daarom valt deze kaart van 9 oktober in het ‘niemandsland’ tussen de sluiting van Toep en de 
opening van Kepi. Nadere bestudering bracht een ander opmerkelijk feit naar boven. Door 
toevallige lichtinval werd een oorspronkelijk met potlood in hoofdletters geschreven tekst 
zichtbaar: 

     THE RURAL POST OFFICE / BESTELHUIS /KEPI/ NEDERLANDS NEW GUINEA 
Bennetts was blijkbaar via zijn uitstekende contacten met het Hoofdbestuur in Hollandia van 
de sluiting van Toep en de op handen zijnde opening van Kepi op de hoogte, maar 
waarschijnlijk heeft Hollandia besloten dat het stempel Toep in gebruik moest blijven, zolang 
het bestelhuis Kepi nog niet functioneerde. Het oude stempel van Toep (stempel A) was echter 
blijkbaar inmiddels in het ongerede geraakt of vernietigd, wat een probleem veroorzaakte en 
leidde tot het snijden van een noodstempel (type B). Wim Vink suggereert dat dit in Hollandia 
HB is gebeurd (door Anthonio?) om Bennetts ter wille te zijn. Kon dit zo maar gebeuren?  
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Binnen PTT-NNG werd grote waarde gehecht aan een stipte opvolging van postale  
voorschriften, aan de andere kant waren de kantoorhouders vrijbuiters, uitgerust met een groot 
vermogen tot improvisatie, daar zij in dikwijls moeilijke en primitieve omstandigheden 
moesten opereren.  
 

Bestudering van twee andere voorbeelden van aanmaak van noodstempels in Nederlands 
Nieuw-Guinea, geeft ons misschien een beeld van hoe deze stempels tot stand kwamen.  
 

In een op 8 september 1959 uit Hollandia verzonden luchtpostblad, waarvan ik een kopie bezit,  
vertelt A.P. van Gogh, Dienst van Waterstaat en Opbouw, aan de bekende filatelist J.W.F. 
Bunge over zijn toevallige ontmoeting met de heer Flohr. Deze was begin jaren ’50 chef van 
het postkantoortje van Ajamaroe en is beroemd geworden als vervaardiger van de twee 
noodstempels van dit kantoor uit de jaren 1951-1952. Hij heeft deze stempels gemaakt met 
toestemming van het Hoofdbestuur, omdat het normale (oude?) dagtekeningstempel versleten 
was. 
 

Ook het noodstempel Sibil eind april 1959 is aangemaakt met toestemming van het 
Hoofdbestuur. E.A. Mehlbaum heeft het wetenschappelijk hoofd van de expeditie, Dr. 
Brongersma, expliciet toestemming gegeven om een door Brongersma met letters uit een 
letterdoos vervaardigd noodstempel tijdelijk te gebruiken, omdat het rubberen rondstempel van 
Sibil nog niet was gearriveerd. Deze twee voorbeelden laten zien, dat er niet zomaar een stempel 
geritseld is om een verzamelaar ter wille te zijn. 
 
Het laatste woord over de kwestie Toep is nog niet gesproken, lijkt ons. Mocht u nieuw licht 
op de zaak kunnen werpen, meld het ons. Wij zullen uw reactie opnemen in ZWP 169. 
 
 

Bronnen 
 

(1) Wim Vink, 2007. Post offices and ‘bestelhuizen’ in West New Guinea. Bijlage bij 
Mededelingenblad ZWP nr. 149 (september 2007). 

(2) Han Dijkstra, 2008. Bestelhuizen Toep en Kokas. Voorzetje 13.4. ZWP Mededelingenblad nr. 
150, blz. 015-016 – NNG 951-952. 

(3) J.A. Jennings, 1967. Netherlands New Guinea Post Offices (Continued). P.P.S. Stamp News, 
September 1967, p. 8. 

(4) H. Rouwenhorst, 1998. PTTAJ / Noodstempels van Ajamaroe. ZWP 119/21 – NNG 751 
(5) E-mail Wim Vink aan Han Dijkstra, 13 februari 2016. 
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HOE FOUT OF VALS KAN HET ZIJN ! 
Nico de Weijer 
 

Bij de Bondskeuringsdienst hebben ze het vaak moeilijk om onomstotelijk vast te stellen dat 
een poststuk, stempel of opdruk vals is. Allerlei lampen en microscopen moeten daarbij in 
stelling worden gebracht. Bij het hier afgebeelde poststuk is dat echt niet nodig. Elke 
beginnende UNTEA-verzamelaar stelt in één oogopslag vast dat dit poststuk vals is. De 
handelaar die deze brief te koop aanbood, was ook heel snel te overtuigen, waardoor ik het voor 
een klein prijsje kon meenemen. 
De vervalser heeft zich minimaal in de geschiedenis van UNTEA verdiept, toen hij dit poststuk 
maakte. Wel heeft hij de moeite genomen om een redelijk ogend stempel te vervaardigen. 
Uiteindelijk maakte hij de fout om een onjuiste datum in te stellen voor de stempelafdruk. Hoe 
bestaat het, dat je dan voor 16 maart 1962 kiest. Op dat moment bestonden de UNTEA-
opdrukken nog niet; deze verschenen pas later in het jaar, op 1 oktober. Ook de kenmerken van 
het stempel maken duidelijk dat het een vals stempel is. De vorm van de cijfers in de datumbalk 
alsook de letters van de kantoornaam Merauke kloppen niet. 
Vergelijking met een echt stempel Merauke-1 maakt alles overduidelijk. Ik nodig u uit om de 
verschillen te zoeken! 
  

 
Vals Echt Echt, voor een vergelijk van de ‘6’ 

   
   

   

UNTEA 161 
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ANTILLIAANS/ARUBAANS STROOIGOED 5 
Bert van Marrewijk 
 
Hoewel de ‘nieuwe orde’ in de voormalige Nederlandse Antillen inmiddels al bijna 5 jaar oud 
is, komt er nog steeds voldoende materiaal op mijn weg om deze rubriek met betrekking tot de 
Caraïbische rijksdelen van voor 10.10.10 in stand te houden. Reacties in de vorm van 
verbeteringen en aanvullingen blijven zeer welkom.  
 
1.  ‘Wally Wombat’-envelop van de Gouverneur? 
Altijd op zoek naar ‘iets geks’ vond ik in een 2€-bak een feestelijke ‘Wally Wombat’-envelop, 
die op 27.VII.99 was verzonden van Curaçao naar Nederland. Niets bijzonders ware het niet, 
dat de envelop linksonder voorzien is van het stempel Gouverneur van de Nederlandse Antillen; 
 
. 

 
Afb. 1a 

 
 
Een geintje? Nee, bleek direct bij het omdraaien van de envelop; 
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Afb. 1b. 

 
 

De afzender, J. Saleh, wonende op Fort Amsterdam, is inderdaad niemand minder dan Prof. 
Mr. J(aime) M(ercelino) Saleh, die van 1990 tot 2002 het ambt van Gouverneur van de 
Nederlandse Antillen bekleedde. Afkomstig uit een eenvoudig Bonairiaans gezin ging hij op 
13-jarige leeftijd naar Nederland, aanvankelijk met de bedoeling om tot priester te worden 
opgeleid. Echter, na het Gymnasium te hebben afgerond, volgde hij een juridische opleiding 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na een korte periode bij de rechtbank van Zutphen ging hij 
terug naar de Antillen waar hij als Officier van Justitie, bij de advocatuur en als lid van het Hof 
van Justitie werkzaam is geweest. Van 1979 tot 1990  was hij President van het Antilliaans 
Gerechtshof. De ervaring opgedaan op deze hoge  juridische positie kwam hem goed van pas  
bij de oplossing van de problemen rond het (financieel en bestuurlijk) failliete eiland Sint 
Maarten, dat in 1993 door ‘De Koninkrijksregering’ (lees: Nederland) onder curatele werd 
gesteld. Dankzij zijn adviserende rol ‘achter de coulissen’ kon al in 1994 het nieuw aangetreden 
Antilliaanse kabinet Pourier de regie over de sanering van de bestuurlijke en financiële 
huishouding van Sint Maarten (en andere eilanden) weer naar zich toetrekken. 
 
2.   Toeslagzegels Orkaan Luis 
In 1995 werden de Bovenwindse eilanden van de Nederlandse Antillen getroffen door de 
orkaan Luis. Vooral op het toch al niet zo florerende eiland Sint Maarten werd voor honderden 
miljoenen dollar schade aangericht. Voor de wederopbouw van de getroffen gebieden wilde 
ook de Antilliaanse PTT een steentje bijdragen. Daartoe werden drie zegels uit de langlopende  
‘standaard’-serie –met de afbeeldingen van de drie Bovenwindse eilanden-  voorzien van een 
opdruk ‘Orkaan Luis’ en een toeslag van 100% van de nominale waarden. Of er, buiten de 
rechtstreeks of na verzoekafstempeling in de albums van verzamelaars opgeslagen exemplaren, 
veel van deze zegels verkocht zijn, is mij niet bekend. Oplagecijfers van NA-emissies worden 
al vanaf eind 1975 niet meer in de NVPH Speciaal (?) catalogus vermeld. En hoe de 
waarderingen voor gebruikte zegels daarin tot stand komen is mij op zijn zachtst gezegd 
‘onduidelijk’, maar dit terzijde. In elk geval kom je de toeslagzegels op juist gefrankeerde en 
echt gelopen post weinig tegen. Dus moet u het doen met een overgefrankeerde prentbriefkaart 
met alle drie de zegels erop. Wel voorzien van het CB-stempel St. Eustatius-2 op 31.V.1996; 
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Afb. 2. 

 
 
3.   Stempel Curaçao op Nederlandse zegels 
Is het vreemd om een stempel van Curaçao aan te treffen op Nederlandse postzegels?; 
 

Afb. 3a. 

 
 

Ook hier  geeft de achterkant direct het verlossende  antwoord; 
 

          Afb. 3b. 
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De afzender is een bemanningslid van het s.s. Katelysia, een bij de RDM gebouwde Shell-
tanker met een laadvermogen van 19.219 BRT uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw. 
Curaçao was de aanloophaven van dit schip, waar dit poststuk geheel volgende geldende 
voorschriften (frankering met zegels van het land van herkomst en afstempeling in de 
aanloophaven, indien dit niet op het schip zelf is geschied) is afgestempeld. Inderdaad een 
beetje kaaltjes, want de envelop vermeldt geen scheepsnaam, noch een ‘Navire’ of ‘Paquebot’-
stempel. Troost: stukken met dergelijke ‘nevenstempels’ zijn bijna altijd filatelistisch 
maakwerk. Eenvoud is ook hier kenmerk van het ware. 

  
4.   Dépêchelabel Nederlandse Antillen 
Afb. 4a toont een postzaklabel voor verzending van post uit Aruba naar Suriname. 

 
Opmerkelijk is de lichtbruine kleur van het rubberen dubbelringstempel Aruba/Prinses 
Beatrix/Luchthaven met volgnummer 2 en dagtekening 22 DEC 1970. Op de achterzijde (Afb. 
4b) is de inhoud van de postzak weergegeven: geen brieven en kaarten (LC), maar alleen 
‘Autres Objets’. Maar hoeveel? Is 0400 kg nu 400 kg of 0,4 kg? 
 

                Afb. 4b  

 
 

5.  Pakketkaart uit 1978 
Terwijl we enkele decennia geleden werden overvoerd met postpakketkaarten van Suriname uit 
de jaren ’70 van de vorige eeuw, kom je pakketkaarten uit de Antillen veel minder vaak tegen. 
De reden is voor de hand liggend. Werd in Suriname het porto voldaan met (vaak vele) 
postzegels, in de Antillen is het betaalde port alleen in geschreven vorm verantwoord; 
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Afb. 5a. 

 
De enige postale aanduidingen zijn de weinig informatieve plaatsaanduiding (Willemstad / 
CURAÇAO), de wijze van verzending (COLIS-AVION) en het dagtekeningstempel, in dit 
geval het rubberen dubbelringstempel CURAÇAO / No. 9-77 met datum 20 OKT. 1978. Bij 
aankomst in Amsterdam zijn het ontvangstempel (25 OKT 78) en het douanestempel 
toegevoegd. Alle  stempels en aanwijzingen zijn uitgevoerd in rood. De gedrukte tekst aan beide 
zijden van het formulier CP2 is volledig tweetalig (Nederlands/Frans; zie hieronder Afb. 5b). 

 
NA 287 



December 2015                                                                          ZWP Mededelingenblad nr.168– bladzijde 62 

Merkwaardig lijkt de op achterzijde aangekruiste verzendwijze: het kruisje voor luchtpost is 
doorgehaald en ‘land/zeepost’ aangekruist (Afb. 5c), hoewel het pakket toch als luchtpostcollo 
is verzonden. 

Afb. 5c 

 
 

Echter het gaat hier om de wijze van retourzending in geval van onbestelbaarheid van het 
pakket. Let ook op het interessante vernietigingsstempel op de ter voldoening van het 
inklaringsrecht aangebrachte zegels: cilinderbalkstempel Beek (bij Nijmegen). Sedert ca. 1980 
heet dit kantoor Beek-Ubbergen. 
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6.  Nieuw S.A.L.-stempel op pakketkaart 2002 
In ZWP 158 en 163 (1, 2) hebben we al kennis gemaakt met het ‘Surface-Air-Lifted’-vervoer 
van brieven uit resp. Curaçao en Aruba. De S.A.L.-dienstverlening strekt zich echter ook uit 
over pakketten en briefpakjes, zoals Afb. 6a en 6b laten zien. 
 

 
Afb. 6a 
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Afb. 6b 

Het hier getoonde briefpakje is in juni 2001 verzonden van Curaçao naar Overveen. Zowel op 
de machinestempelstrook als op de pakketkaart is een niet eerder gemeld S.A.L.-stempel 
aangebracht. Afgezien van de drukkleur (groen) lijkt de pakketkaart op geen enkele wijze meer 
op de hierboven beschreven versie uit 1978. Het Modelnummer is gewijzigd van CP2 in CP71. 
De tekst is geheel in het Engels en sterk vereenvoudigd, terwijl de indeling ingrijpend is 
gewijzigd. De aanwijzingen op de achterzijde zijn zelfs helemaal vervallen. 
 

7.   Ontoereikende frankering Aruba 
In ZWP 158 (1) zagen we een voorbeeld van een aan de afzender teruggezonden brief ter 
aanvulling van het ontoereikende porto. Hetzelfde stempel  in violetrood zien we op de envelop 
in Afb. 7 met als enig verschil, dat de ontwaarding van de bijgeplakte zegels nog op dezelfde 
dag, maar wel met een ander stempel (KB-8 i.p.v. -13) is uitgevoerd.       Afb. 7 
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Deze bijfrankering is natuurlijk alleen mogelijk als de afzender zijn adres op de envelop heeft 
vermeld. Is dat niet het geval, dan rest de post niets anders dan het stuk via een  goedkopere 
verzendwijze te versturen.  Daarvan zien we een voorbeeld in Afb. 8a. 

 

 
Afb. 8a 
 

De ansichtkaart naar Zweden uit maart 1974 is onvoldoende gefrankeerd voor verzending per 
luchtpost. Dit wordt kenbaar gemaakt door het tweeregelige, Engelstalige postale stempel 
‘Insufficient postage for Air mail / to be forwarded bij surface m(eans)’ in zwart.  
Al enkele jaren geleden heeft Jan van den Berg mij enkele scans gestuurd van diverse ‘postale 
bemerkingen’, waaronder een ansichtkaart met precies dezelfde tekst in kapitaal en in kastje, 
gebruikt in 1993 op St. Maarten; Afb. 8b. 
 
 

 
Afb. 8b 
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8.  Internationale week van de brief (aanvulling) 
In ZWP 163 (2) liet ik u drie brieven zien met het stempel ‘Internationale Week van de 
Geschreven Brief’ uit 1978 (rood), 1979 (donkergrijs) en 1981 (zwart), alle aangebracht op post 
uit Sint Maarten. Mijn vraag was of dit stempel ook op andere eilanden en in meer jaren was 
gebruikt. Jan van den Berg reageerde op mijn oproep met  een scan van een drieregelig rood 
stempel ‘INTERNATIONALE / CORRESPONDENTIEWEEK / 6 – 12 okt. 1957’ in dubbel-
kastje, aangebracht op een brief uit Aruba-/Oranjestad; Afb. 9a. 

 
Afb. 9a 

Zelf vond ik nog een violette afdruk van het stempel uit 1978  op een brief van Saba (CB-4 
10.X.78) naar Nederland; Afb. 9b

 
Afb. 9b 
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9.  Vignet ‘Open en/of beschadigd ontvangen’ 
Een voor mij nieuw voorbedrukt vignet met rode vierregelige tekst ‘Posterijen Nederlandse 
Antillen / Open en/of beschadigd ontvangen / en ambtshalve verzegeld. / Paraaf Postambtenaar: 
………………….’ is aangebracht op de achterzijde van een eerstedagenvelop uit Indonesië 
naar Curaçao; Afb. 10a en -10b. 

 
Afb. 10a 

 
 Afb. 10b 

 
In dit geval is beschadiging niet aan de orde; de envelop verkeert in perfecte staat. De 
verzegeling is dus uitgevoerd om te voorkomen dat de (nog aanwezige) inhoud van de envelop 
verloren zou gaan. De datum van aankomst/verzegeling is aangegeven met grijs rubberen 
dubbelringstempel CURAÇAO / 29 NOV. 1978 / No. 1-77. De FDC is gericht aan de heer 
Soekamto, die blijkens de op de voorzijde geschreven mededeling ‘Kennisgeving 
achtergelaten’ niet thuis werd aangetroffen. 
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10.  Duplikaat ‘Kennisgeving van Aankomst’-stempel 
Dhr. Soekamto was kennelijk een vaak afwezige man. Ook de bezorger van de drie jaar eerder 
toegestuurde FDC ter herdenking van het 30 jaar onafhankelijk Indonesië (Afb. 11a) trof hem 
niet thuis. 

 
 
Er werd een kennisgeving van aankomst achtergelaten (zie 
geschreven tekst). Dit zal kort na de ontvangstdatum (25 AUG 
1975; Afb. 11b) zijn gebeurd.  Een week later wordt een 
tweede bestelpoging gedaan, waarbij een rood vierregelig 
stempel met de tekst ‘DUPLIKAAT / SEP 2 1975 / 
WILLEMSTAD / CURACAO’ in segmentkastje op de 
envelop wordt  geplaatst. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen 
 

(1) Bert van Marrewijk, 2011. Antilliaans/Arubaans strooigoed 3. ZWP nr. 158: 37-42. 
(2) Bert van Marrewijk, 2013. Antilliaans/Arubaans strooigoed 4: ZWP nr. 163: 20-50.  
Wikipedia. 
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REPUBLIEK SURINAME POSTZEGELJAAR 2015 
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. Ditmaal zijn de uitgiften van 2015 
aan de beurt. 
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******* 
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VOORZETJE 20 
Han Dijkstra 
 
Het laatste Voorzetje, nr. 19, verscheen in ZWP 163, augustus 2013. Daarin vroeg ik naar 
informatie over mevrouw J.P. (Jeanet) Darma. Deze dame uit Oranjestad, Aruba, was in de 
jaren 1950 - 1965 - en misschien ook later nog – zeer actief met een cover service. Helaas 
ontving ik hierop geen enkele reactie. Nu, enkele jaren later, is er misschien iemand onder onze 
leden, die de indertijd gevraagde informatie kan verschaffen. 
 

Deze keer een groot aantal nieuwe vragen. 
 
1  Nederlands-Indië: Pasar Malem Solo  
Jos Visbeen mailde ons het volgende: 
“In P.R. Bulterman, Poststempels Nederlands-Indië 1864-1950 vond ik op blz. 132, 
Propaganda Diversen 16b:  
Pasar Malem 18-4-1939 1-5-1939. In verband met het overlijden van de Soesoehoenan van 
Soerakarta, enkele dagen voor de Pasar Malem, heeft men de datum verschoven naar 18 april 
t/m 1 mei 1939. Alleen Solo kreeg het herziene stempel. Bekend vanaf 20-3-1939.” 
In bezit heb ik echter een afstempeling  van 19-2-1939 (Afb. 1a, 1b), dus een maand eerder dan 
Bulterman aangeeft. Zelfs één dag voor het overlijden van de Soesoehoean (volgens 
Wikipedia). 
 

 
Afb. 1a. Voorzijde. Solo 19.2.39.-8 

 
Afb. 1b. Achterzijde, met het herziene stempel 
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Pakoeboewono X (ook wel Pakubuwana X) (29 november 1866 - 20 februari 1939) was de 
tiende soesoehoenan of keizer van Soerakarta. Hij regeerde van 1893 tot 1939 en is daarmee de 
langst regerende soesoehoenan uit de geschiedenis van Soerakarta. 
In het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, jaargang 1939, blz. 58 kwam ik het volgende 
bericht tegen. Post- en Telegraaforder nr. 19 vermeldt: 
Ter gelegenheid van de herdenking van het 200-jarig bestaan van den Kraton te Solo zal aldaar 
van 9 t/m 22 Maart 1939 een Pasar Malem worden gehouden. Op het terrein van den bedoelden 
Pasar Malem zal op 9 Maart a.s. een tijdelijk bij-postkantoor worden opengesteld, hetwelk op 
22 Maart d.a.v., na afloop van den dagdienst, weder zal worden opgeheven. Het is echter 
mogelijk dat in verband met het overlijden van den Soenan de Pasar Malem niet zal 
plaatsvinden. 
Dus helaas geen informatie over het gebruikte propagandastempel. Het PTT-jaarverslag over 
1939 vermeldt geen openstelling van dat tijdelijke bijpostkantoor. Is er bij ZWP iemand die 
meer weet over de gebruiksperiode van dit propagandastempel?  Wie weet ontdekken we nog 
onbekende informatie.  
 
2  Nederlands Nieuw-Guinea: stempels Hollandia 
Jan Hoogveld vond een mooie, met drie Van Krimpen cijferzegels gefrankeerde kaart, die naar 
Nederland is verzonden (Afb. 2). De kaart heeft twee verschillende stempels van Hollandia. 
Het eerste is een langebalkstempel met dichte ring, Hollandia Basis 19.10.50, ter vernietiging 
van de frankeerzegels,  het tweede een langebalkstempel met biffage, Hollandia 20.10.50. Jan 
wil graag weten waartoe het tweede stempel dient. 
 

 
Afb. 2. De kaart met de twee typen Hollandia-stempels 
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De redactie adviseert Jan om als eerste stap een artikel van Jan Heijboer te raadplegen: De 
postkantoren te Hollandia. ZWP 087 blz. 11-23 = NNG 531-543. Verder is heel nuttig het 
artikel van Wim Vink: Naamswijzigingen in het Hollandiase. ZWP 149 (september 2007) blz. 
028-033 = NNG 939-944. Dit artikel behandelt de geschiedenis van de postinrichtingen van 
Hollandia, inclusief de naam- en statuswijzigingen. 
 

Hollandia Basis was een hulppostkantoor, dat begin 1948 werd opgericht en was gevestigd in 
het Kloofdal. Hier werden de zegels op de kaart van Jan afgestempeld. Het biffagestempel 
Hollandia is het doorgangsstempel van het hoofdpostkantoor. 
 

Graag een uitgebreidere reactie van een onzer leden. 
 

3  UNTEA: onbekend stempel Bert van Marrewijk 
Elders in dit nummer noemde ik de ophanden zijnde verschijning van de 8e editie van de 
Plaatfoutencatalogus van Mast, waarin voor het eerst de opdrukafwijkingen van UNTEA zijn 
opgenomen. Na het doorspitten van mijn verzameling leek het mij nuttig om ook die van Bert 
van Marrewijk te bekijken. Bert heeft de afgelopen jaren op veilingen af en toe kleine 
verzamelingen van dit materiaal gekocht. Hieronder bevond zich een verzameling plaatfouten 
van Nederland en andere Overzeese Gebiedsdelen, die niet echt spectaculair was, dus nieuwe 
vondsten leken niet voor de hand te liggen. Uiteindelijk vond ik toch een nieuwe plaatfout van 
Ned. Nieuw-Guinea op de 30 cent Veilig Verkeer en twee opvallend gestempelde UNTEA-
zegels (Afb 3). 
 
 

 
Afb. 3. De twee UNTEA-zegels met een KPM-stempel 

 

De twee zegels hebben vrijwel zeker naast elkaar op een papierfragment gezeten. Wanneer zij 
naast elkaar geplaatst worden, kunnen we zien dat ze zijn gestempeld met een ovaal stempel 
van de Koninklijke Pakketvaart-Maatschappij (K.P.M.). Dit stempeltype lijkt van een kleiner 
formaat te zijn dan wat we van K.P.M.-stempels uit de jaren 1950-1962 in Nederlands Nieuw-
Guinea gewend zijn. In het middengedeelte staat een tweeregelige tekst, waarvan de onderste 
duidelijk ‘Manokwari’ is, in hoofdletters. Helaas is de bovenste regel niet goed leesbaar. 
Tweeregelige teksten zijn mij onbekend; je zou een scheepsnaam verwachten, maar dat lijkt 
hier niet het geval te zijn. Misschien de naam van het plaatselijke kantoor van de K.P.M.? De 
zegels zijn d.m.v. pennenstreken vernietigd. 
Op de achterzijde van de zegel van 30 cent bevindt zich een bedrukte papierrest met Engelse 
tekst, hetgeen suggereert dat de zegels op een formulier of kwitantie geplakt zijn geweest. Dit 
zou in de richting wijzen van fiscaal gebruik van UNTEA-zegels. Zie hiervoor ook het boek 
van Heijboer en Scholte. De frankering van 50 cent kan ik niet verklaren. 
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De volgende meldingen en vragen zijn alle van mijzelf. 
 
4 Indonesië postale controle 
Aangetekende brief van Soerabaja naar International Youth Service, Turku, Finland, venster-
envelop gefrankeerd Rp. 360,-, rolstempel Surabaya 9 – 2.12.81.13/18 (Afb. 4a, 4b). 
 
De International Youth Service (I.Y.S.) was een wereldwijd opererende organisatie die 
bemiddelde bij het vinden van correspondentievrienden. Zij was tussen 1952 en 2008 gevestigd 
in Turku (Ǻbo), Finland.  Deelnemers moesten voor de diensten van I.Y.S. betalen. Betaling 
kon op verschillende manieren plaatsvinden, d.m.v. bankcheques, postwissels, contant geld of 
antwoordcoupons, die samen met het inschrijvingsformulier aangetekend moesten worden 
verzonden. Ook toen al werd in het postvervoer veel gestolen. Overschrijving op een 
bankrekening in Luxemburg (!) was eveneens mogelijk. 
Na liquidatie zijn de bewaarde enveloppen, veelal aangetekende, verkocht aan een Finse 
verzamelaar, die op zijn beurt grote partijen heeft doorverkocht aan derden. De poststukken 
geadresseerd aan I.Y.S. zijn afkomstig uit deze partijen. 
 

 
 

 
Afb. 4a. Voorzijde 
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Mijn vragen betreffen de bemerkingen op de achterzijde, waarop over de sluitklep 
administratieve stempels met paraaf zijn aangebracht. Pengawas = opzichter, controleur; bagian 
= afdeling, sectie, in dit geval sectie R. 
 

 
Afb. 4b. Achterzijde 

 
Waarom is dit stuk gecontroleerd? Is hier sprake van Deviezencensuur? Was Sectie R de 
afdeling die zich bezighield met controle van aangetekende stukken naar het buitenland, waarbij 
‘R’ dan voor Registered zou kunnen staan?  
 
Bron  
 
Han Dijkstra, 2015. International Youth Service (I.Y.S.). De Kartelrand nr. 39. Informatieblad voor de 
leden van Filatelistenvereniging Wageningen. 
 
 

5 Indonesisch poststuk gefrankeerd met etiketten 
Het volgende poststuk is een brief, verzonden door een katholieke broeder uit Makasser naar 
zijn collega Henk van Mastrigt in Jayapura (Afb. 5). Onze voormalige penningmeester wijlen 
Adri van de Velde voerde een intensieve correspondentie met deze frater, die voor Adri veel 
binnenkomende post bewaarde. Dit stuk is dus vrijwel zeker afkomstig uit de verzameling Van 
de Velde, die indertijd in gedeelten bij ZWP is geveild. 
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Op het grote etiket staat de tekst:  
 
FLAT RATE / 50 gram / Amplop Surat Berhadiah / Tarip sama ke seluruh Nusantara 
 
Het label hoorde dus bij een geschenkenvelop en mocht worden gebruikt op binnenlandse 
brieven tot 50 gram. Hetzelfde tarief gold voor de hele archipel. 
 
Op het kleine etiket staat:  
 
TANDA LUNAS / Tempelkan pada / amplop yang akan dikirim 
 
Dit was dus het bewijs van voldoening dat op de voorzijde van de envelop moest worden 
geplakt. 
Onze Indonesische leden weten vast en zeker alles over de achtergronden van deze etiketten. 
Bij welke actie werden zij gratis ter beschikking gesteld? In welk jaar? Hebben veel Indonesiërs 
hiervan gebruik gemaakt? 
 
 

 
Afb. 5 
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6 Ansichtkaart uit Bali 
In het najaar van 2015 gingen mijn jongste zoon en zijn vriendin op vakantie naar Bali. Mijn 
verzoek om vandaar ansichtkaarten te sturen, leverde twee exemplaren op, beide gefrankeerd 
met Rp. 7000,- en voorzien van stempels van een mij onbekend type. De stempelkleur is 
rozerood en de afmeting 27x23 mm. In het bovenste gedeelte staat in de witte cirkel een grote 
‘K’, waardoor het geheel lijkt op het logo van de Keurslager. In het onderste deel staat de code 
CK – 0310 / BALI (Afb. 6).  
Na terugkeer vertelden zij mij dat de kaart gepost was in Ubud. Er was daar weliswaar een 
postkantoor, maar zij werden verwezen naar een winkeltje bij een benzinepomp, waar alle 
postale handelingen werden verricht. 
Ook hier kunnen wij niet zonder de hulp van onze Indonesische vrienden. Daarnaast hopen wij 
op de hulp van bv. Dr. Heiner Ollman, die indertijd in ZWP 156 een mooi artikel over 
Indonesische stempels heeft geschreven: Poststempel in Indonesien. 
Wellicht is hij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op stempelgebied in Indonesië. 
Zou daar niet een mooi artikel uit kunnen voortvloeien? 
 
 
 

 
Afb.6. Een van de twee ontvangen kaarten uit Bali 
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7 Aangetekende brief Indonesië met aangehecht formulier AV 10 
Aangetekende brief uit Djakarta-Menteng, gefrankeerd RP. 135,- met dagtekening 18.10.71 
(Afb. 7a). 
 
 

 
Afb. 7a. Formulier AV 10 geplakt op de voorzijde van de  aangetekende brief naar Finland 

 
 
Op 19 oktober, een dag later, is het stuk voorzien van een Franstalig AV 10-formulier van de 
Indonesische posterijen. Dit advies was bestemd voor één aangetekende zending van 5 gram 
naar Kopenhagen, hier gespeld als Cobenhavn. Vandaar heeft doorzending naar Finland 
plaatsgevonden, gezien het tweetalige (Fins en Zweeds) aankomststempel van Turku (Ǻbo) 
(Afb. 7b). 
Opmerkelijk is dat het adviesformulier op het poststuk is bevestigd. Dit gebeurde vrijwel zeker 
omdat de dépêche slechts één brief betrof. Was dit gebruikelijk in Indonesië en komt het ook 
voor op poststukken van andere bij de Wereldpostvereniging (U.P.U.) aangesloten landen? 
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Afb. 7b. Achterzijde 

 
 
8  Missent 
In ZWP 167 schreef ik over twee per abuis in Suriname terechtgekomen kaarten, die daar waren 
voorzien van het stempel ‘Missent to Surinam’. Poststukken met de bemerking ‘Missent’ 
hebben sindsdien mijn speciale belangstelling. Van stukken met de bemerkingen ‘Missent to 
Bangkok’ en ‘Missent to Manila’ kan ik nauwelijks nog warm worden, die kom je regelmatig 
tegen op post uit Zuidoost-Azië, maar dit werd anders toen in een partijtje brieven naar de I.Y.S. 
in Finland het volgende exemplaar opdook (Afb. 8a, 8b). 
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Afb. 8a.Voorzijde 
 
 

 
Afb. 8b. Achterzijde 

 
 
Per expresse verzonden brief uit Jakarta Utara, gefrankeerd met Rp. 2200,-, op 31 december  
1991 verzonden naar Finland. Nadat het stuk op 3 januari 1992 in Kopenhagen was 
aangekomen, kwam het per abuis in de verkeerde postzak terecht. In plaats van naar Finland 
werd het vervoerd naar de Faeröer-eilanden, waar de fout werd ontdekt en hersteld. Het poststuk 
telt maar liefst drie stempels van deze eilanden: een vierregelig stempel Postverk / Føroya / -4 
Jan. 1992 / Tórshavn op de achterzijde, op de voorzijde de Engelstalige bemerking ‘Missent to 
Faroe Islands’ en een stempel Torshavn / -4-1.1992 / Føroyar. Dat het stuk veilig is 
aangekomen, blijkt uit het in Turku opgeplakte postale etiket met volgnummer 06280. 
Wie zou iets kunnen schrijven over de ‘Missent’-stempels die in Indonesië zijn gebruikt? 
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