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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 169 
 
ZWP 169, het zomernummer van 2016, is weer een dik nummer geworden, met gevarieerde 
artikelen, die hopelijk bij de lezer in de smaak zullen vallen.  
  

Van Rob Ackerstaff verschijnt in dit nummer het vierde deel van zijn reeks artikelen over 
Zuid-Sumatra. Ditmaal is de Zuidelijke Kuststreek van Benkoelen aan de beurt. 
Jan Heijboer schrijft over een sorteerkantoor in het station van de Staatsspoorwegen te  Djog-
jakarta in de periode mei 1912 - mei 1918. 
Via Nico de Weijer ontvingen wij van Henk Hospers een vervolg op de tot de verbeelding 
sprekende ‘tweelingbrieven’ die Fons Simons en Frans van den Heuvel beschreven in ZWP 
168. In ‘Filatelie’ van mei (5-2016), waarin ZWP 168 wordt besproken, is een duplicaatbrief 
afgebeeld in de rubriek ‘Wij lazen voor u’. 
Indonesië komt aan bod door een verbroken verbinding met Timor en Nico de Weijer toont 
postale formulieren van Indonesië uit de jaren 1954-1955 met daarop verschillende spellingen 
van het woord ‘postwissel’. 
Wim Vink en Han Dijkstra bespreken het hulppostkantoor Hollandia-Hamadi in het gedeelte 
over Nederlands Nieuw-Guinea.  
Bert van Marrewijk is weer op familiebezoek geweest in Suriname en doet uitgebreid verslag 
van zijn filatelistische belevenissen daar.  
 

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 betere  
kwaliteit. Graag even overleg met de redactie indien u hiervan afwijkt. 
 

ZWP 170: inzenden kopij voor 1 oktober a.s. Verschijningsdatum: 1 november 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, 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 
 
17 september 
26 november (clubtentoonstelling) 
 
Data bijeenkomsten 2017: 25 februari – 22 april – 24 juni – 23 september – 25 november  
 
BELANGRIJKE  EVENEMENTEN EN  PR 
 
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 
 

 
Filateliebeurs Hilversum 
28 en 29 januari 2017 
Dudok Arena 
Hilversum 
www.filateliebeurs.nl 
 
 
 
Brievenbeurs Gouda 2017 
Data nog onbekend 
 
 

 
 

 
 

Multilaterale Hertogpost 
25-27 augustus 2017 
Marathonloop 1 
5235 AA ‘s-Hertogenbos 
Nationale postzegeltentoonstelling met 
nationale en internationale deelname uit 
verschillende Europese landen.  
 

 

LEDENMUTATIES 
 
Overleden 
 
J. Klip (zie In Memoriam) 
 
Nieuwe leden 

 
 
 
 

 
M.P. Beindorff, Hoofddorp 
J. Buijks, Newbury Park, CA, U.S.A. 
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IN MEMORIAM JELIS KLIP 
 

Op 25 april jl. overleed na een periode van verslechterende gezondheid ons lid Jelis Klip op 
88-jarige leeftijd. 
De bezoekers van de bijeenkomsten van de studiegroep, en ook vele anderen, zullen Jelis 
zeker hebben gekend. Hij was een van de oudste leden van ZWP.   
De belangstelling van Jelis voor de filatelie zal zijn oorsprong hebben gehad in zijn verblijf 
als militair in Nederlands-Indië en in zijn loopbaan als postambtenaar. Als militair diende hij 
van 1947 tot 1949 bij de Militaire Politie in Soerabaja. Na zijn terugkeer in Nederland wilde 
hij bij de politie, maar werd afgekeurd wegens platvoeten, die in Indië blijkbaar geen bezwaar 
waren. Op zoek naar een ander beroep kwam hij terecht bij de P.T.T., eerst in Uithuizen en  
Groningen. Na een periode in Zwolle als chef geldzaken eindigde hij in 1988 zijn carrière als 
directeur van het postkantoor Velp. 
  

Jelis was een rasechte verzamelaar, die zich graag verdiepte in de achtergronden van vooral 
poststukken. Zijn belangstelling lag in de eerste plaats op het gebied van de postgeschiedenis 
van Nederlands Nieuw-Guinea, ook al heeft hij nooit zelf in Nieuw-Guinea gediend. Voor 
zijn werk voor de posterijen moest hij soms op cursus in Den Haag, waar hij in de kost was. 
In dit kosthuis was een filatelist, die Jelis overtuigde van de noodzaak om lid te worden van 
de kort daarvoor (1968) opgerichte studiegroep Zuid-West Pacific. Het is niet verwonderlijk, 
dat vanwege zijn militaire achtergrond, zich in zijn collectie veel poststukken van en naar 
militairen in N.N.G. bevonden. 
 

Jelis bezat een grote verzameling eerstedagenveloppen van NNG, waarvan hij gedetailleerd 
op de hoogte was. Zo kon hij uiterst enthousiast worden, wanneer hij, om maar een voorbeeld 
te geven, een nog onbekend uurkarakter had ontdekt op een Pago Pago FDC gestempeld in 
Hollandia-Noordwijk.  
Voor het februarinummer 2005 van ‘Filatelie’ schreef Jelis een wervend artikel over deze 
enveloppen. Zij maakten voor hem een wezenlijk onderdeel uit van de postgeschiedenis van 
Nieuw-Guinea. Het is leuk te lezen, dat Jelis, een rasechte Groninger, in dit artikel dank 
betuigt aan Sieger Koops, een Fries, die hem op het spoor van het verzamelen van FDC’s 
heeft gezet. Een mooi voorbeeld van hoe filatelie verbindt, om het afschuwelijke modewoord 
maar eens te gebruiken, in plaats van verdeelt. 
 
Jelis was al flink op weg met een uitgebreide studie naar deze enveloppen, die door ons zal 
worden voltooid. 
Ook de plaatfouten van N.N.G. hadden zijn bijzondere belangstelling en deze heeft hij 
meermaals laten zien op de jaarlijkse clubtentoonstelling van ZWP. Verder bezat hij een 
verzameling eerstedagenveloppen en poststukken van Nederlandse kinderzegels en Kerst-
zegels. Jelis was een verzamelaar die zijn kennis en vondsten graag deelde met 
gelijkgestemden. Tijdens de rondvraag op de clubbijeenkomsten, waar Jan Zomer zijn vaste 
maatje was, kwam hij dikwijls op de proppen met een nieuwe vondst, waarover hij het 
oordeel van de andere leden wilde horen.  Deze meldingen werden regelmatig opgenomen in 
het Mededelingenblad. Andersom was hij door zijn professionele ervaring als man uit de 
praktijk voor ons een waardevolle bron van informatie over postale procedures betreffende de 
gang van zaken rond postwissels, pakketpost e.d. 
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Met Nico de Weijer schreef hij ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van ZWP in 2003 
een studie over de binnenlandse en internationale postwissels van Nederlands Nieuw-Guinea. 
 

Jelis was energiek en had een sterke wil. Tot op vrij hoge leeftijd hield hij zich bezig met 
fietstochten, langlaufen, en schaatsen. De laatste jaren echter begon hij problemen te krijgen 
met zijn gezondheid. 

 

Hij kwam tot eind vorig jaar op de bijeenkomsten van ZWP in Ede, dikwijls vergezeld door 
zijn vrouw Annie, omdat hij het niet langer aandurfde om alleen te gaan. 
 
We zullen Jelis erg missen. 
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BELANGRIJKE VEILING CORINPHILA 
Zie ook de advertentie van Corinphila aan het einde van dit nummer! 
 

De najaarsveiling van Corinphila Nederland wordt gehouden van 14 tot 17 september 2016. 
Tevens wordt dan het tweede deel van de ‘kleurrijke’ Nederlandse postgeschiedenis 1852-
1867 van de verzamelaar Luis Alemany Indarte geveild.  

Voor deze 225e veiling ontving Corinphila een belangrijke collectie Nederlands-Indië en 
Nederlands Nieuw-Guinea. Ruim 80 jaar stempels verzamelen heeft geleid tot prachtige 
collecties rondstempels, kleinrondstempels, naamstempels, vierkantstempels, kortebalk-
stempels, kortebalkuur-stempels, langebalkstempels en bestelhuisstempels met veel luxe 
afdrukken. Bij de afdeling postgeschiedenis zijn vrijwel alle kampen met Duitse 
geïnterneerden van 10 mei 1940 tot 1942 met poststukken aanwezig. De collectie is verkaveld 
in circa 300 kavels. U kunt de catalogus kosteloos aanvragen op www.corinphila.nl of de 
kavels in de online catalogus bekijken. De catalogus zal begin augustus verschijnen.  
 

BESTUUR 
 

Afscherming van de ZWP-website 

Beste leden, 

Het Bestuur van ZWP heeft op haar laatste vergadering besloten de ZWP-website gedeeltelijk 
af te schermen. Gedeeltelijk houdt in, dat de website voor iedereen toegankelijk is om een 
beeld te krijgen van wat onze studiegroep is en doet; wat deze vereniging de geïnteresseerde 
in de postgeschiedenis van Tropisch Nederland c.a. te bieden heeft en waarom het 
aantrekkelijk is om lid van deze vereniging te worden. Op dit openbare deel van de website 
presenteren wij onze activiteiten: stempeloverzichten, publicaties, bijeenkomsten, 
clubtentoonstelling en het ZWP Mededelingenblad, waarvan we enkele kenmerkende 
artikelen kunnen tonen.  Dit deel van de website is essentieel om bij de buitenwereld interesse 
voor onze vereniging te wekken en om contact tussen geïnteresseerden en de vereniging  
mogelijk te maken. Afgeschermd worden alle door de leden opgebouwde stempeloverzichten 
en verzamelde kennis. Dat deel  van de website zal dus alleen toegankelijk zijn voor de leden 
van de studiegroep. 
Waarom is deze op het eerste gezicht onsympathieke maatregel getroffen? Het bestuur kreeg 
steeds meer signalen dat geïnteresseerden gebruik maakten van de website om alleen 
informatie ‘af te tappen’  onder het motto: “waarom zou ik lid van ZWP worden; wat ik nodig 
heb, vind ik (gratis)  op de website.” 
Het bestuur vindt dat een onwenselijke situatie. De leden die niet of nauwelijks van de andere 
faciliteiten van de vereniging gebruik maken, betalen wel netjes hun contributie. Een deel van 
die leden zou zich ook kunnen afvragen: “waarom zou ik dat blijven doen”. 
U zult van de ZWP-webmaster t.z.t. een wachtwoord ontvangen, waarmee u toegang behoudt 
tot de volledige website. 
 

Namens het bestuur van ZWP, 
Nico de Weijer, voorzitter 
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Plagiaat en het zorgvuldig gebruik van bronnen 

Wij willen allen die ons blad lezen en waarderen wijzen op de zin die te vinden is op het 
binnenblad: “Overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met 
toestemming van de auteur, de redactie of het bestuur.” 
Voor ons, schrijvers van het Mededelingenblad van ZWP, gelden vanzelfsprekend dezelfde  
regels. Wij hechten aan zorgvuldig gebruik van bronnen, van zowel teksten als afbeeldingen. 
Bij gebruik van meerdere afbeeldingen voor een artikel vragen wij toestemming om deze te 
publiceren; bij gebruik van één afbeelding van een openbare site geven wij altijd de 
bronvermelding. 
 

CLUBTENTOONSTELLING 2016 
 
Op 26 november zal de jaarlijkse clubtentoonstelling worden gehouden in Ede. Er wordt dan 
weer gestreden om de ZWP-bokaal, waarbij ook inzendingen die buiten de directe interesse-
gebieden van ZWP liggen, zijn toegestaan. Deze zijn zelfs zeer welkom! Wij zien deze met 
extra belangstelling tegemoet, omdat velen van ons allerlei andere, voor ons onbekende maar 
vaak verrassende en leerzame verzamelgebieden hebben. Geeft uw deelname door aan Wim 
Tukker (wfm.tukker@wxs.nl) en/of Han Dijkstra (j.dijkstra50@chello.nl). 
 
LUCHTVAART EN LUCHTPOST ENCYCLOPEDIE TOT 1945:  DEEL 2 
 

 

 
Prijs deel 2: € 55,-. Deel 1 en 2 zijn samen verkrijgbaar voor de speciale prijs van € 75,-. Voor 
meer informatie: tschroots1@zonnet.nl  Zie ook de boekbespreking op de volgende bladzijde. 
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ERE  WIE  ERE  TOEKOMT 
Bert van Marrewijk 
 
 

Sinds een paar weken ben ik de gelukkige bezitter van een exemplaar van Deel 2 van de 
‘Luchtvaart en Luchtpostencyclopedie’ van Hans en Hennie TSchroots. Al bladerend in dit 
vuistdikke boek van 900 bladzijden neemt mijn bewondering voor de schrijvers toe. Wat een 
zee aan informatie hebben zij bijeengebracht. Weken, maanden, jaren moeten zij gespendeerd 
hebben om al die gegevens bij elkaar te brengen, te ordenen en tot hapklare brokken -nou ja 
een sterke ‘maag’ is hier en daar wel vereist om deze stevige kost te savoureren- samen te 
vatten. Tellen we de tien jaar mee die aan het eerste deel van de encyclopedie zijn besteed, 
dan hebben de auteurs ca. 35 jaren opgeofferd om dit levenswerk in de meest letterlijke zin tot 
stand te brengen. 
  

 

1e postvlucht Ned.-Indië –Australië (1931) uitgevoerd 
door kapitein-vlieger Pattist 
 
 

Luchtpostbrief uit Tjitjoeroeg 28 mei 1931 naar Den Haag  

Deel 2 is aanzienlijk dikker dan het eerste deel. Dat komt o.a. doordat het eerste deel ‘slechts’ 
800 bladzijden omvat en deel 2 ruim 900. Maar ook doordat deel 2 op wat dikker glanspapier 
is gedrukt, waardoor de afbeeldingen -nu alle in kleur!!- nog beter tot hun recht komen.  

Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk is het een ‘gewichtig’ boek. De verzamelaar van 
vluchtbrieven, die denkt wel ‘even’ de gegevens van een specifieke vlucht op de radar te 
krijgen, zal merken dat het geen veredelde Boesmancatalogus is en dat eigen spit- en 
graafwerk nodig is om de gewenste gegevens op te delven. Maar dan krijg je ook waar voor je 
geld. Niet voor niets spreken de auteurs van een luchtvaartencyclopedie, handboek had 
volgens mij ook gekund;  in elk geval biedt het veel meer dan de standaardcatalogi over deze 
materie. Het plaatst luchtpost in een bredere context van luchtvaartontwikkeling en 
tijdsomstandigheden (zoals de wereldoorlogen).  

Deel 2 borduurt voort op de opzet van het eerste boek en kan alleen in samenhang daarmee 
goed gebruikt worden, omdat de algemene hoofdstukken m.b.t. luchtvaartgeschiedenis, 
luchtvaartorganisaties en het luchtpostvervoer hierin zijn opgenomen. Het nieuwe deel sluit 
naadloos aan op deel 1 en volgt de ontwikkelingen per jaar in de periode 1936-1945. 
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Waar Deel 1 de ‘pioniersperiode’ bestrijkt, waarin niet alleen op luchtvaart-technisch gebied 
bijna alles nog ‘uitgevonden’ moest worden, beslaat deel 2 de periode van expansie in het 
luchtnetwerk in het tweede deel van de jaren dertig van de vorige eeuw. En natuurlijk ook de 
oorlogsjaren 1939-1945, waarin de nodige vindingrijkheid aan de dag moest worden gelegd 
om de luchtverbindingen en de postvoorziening zo goed mogelijk in stand te houden. Het 
moet monnikenwerk geweest zijn waarin Hans en Hennie zich begeven hebben. Door de 
sterke groei van de luchtvaart in de tweede helft van de jaren ’30  traden er aan de lopende 
band veranderingen in vervoerders, routes en bestemmingen op. Ook de condities en tarieven 
van de luchtpost ondergingen voortdurend verandering. En lang niet alles is gemakkelijk 
beschikbaar of toegankelijk.  
 

 

 
 

Vlucht Soerabaja – Manokwari, NG 1940); alle Nieuw-Guinea-
verzamelaars kennen zeker deze vlucht.  

Buiten medeweten van de afzender is deze brief toch per luchtpost 
verzonden, ter promotie van luchtpostverzending. 
 

 

De beroepscriticasters, van welke er in het wereldje van de aerofilatelie een paar aperte 
exponenten rondlopen, zou het sieren, wanneer zij voor een keer hun in azijn gedrenkte 
schrijfgerei terzijde leggen en zich aansluiten bij het uiten van welverdiende lof over het 
voorliggende levenswerk van de echtelieden Hans en Hennie TSchroots.  Dat wil niet zeggen, 
dat zij zich -waar nodig- moeten onthouden van opbouwende kritiek, aanvullingen en nuttige 
aanbevelingen. Ook de opstellers van het boek zullen daar naar uitzien, want meer dan wie 
ook zullen zij beseffen dat een werkstuk, hoe doorwrocht ook, nooit het laatste woord kan en 
mag zijn. Zal er ooit een ‘iemand’ zijn die het stokje overneemt en Deel 3 voor haar of zijn 
rekening neemt? 

Wat mij betreft een diepe, diepe buiging en een gouden plak voor Hans en Hennie. 

Noot redactie: In de Volkskrant van 21 juni 2016 wordt in een paginagroot artikel, ‘Passie 
voor post’, met een fraaie foto van het echtpaar TSchroots en afbeeldingen van enkele 
luchtpoststukken, uitgebreid aandacht besteed aan het levenswerk van Hans en Hennie. 
Schitterende propaganda voor de filatelie, ook al wordt in de inleiding gesproken over “een  
uitstervende hobby”. 
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NOGMAALS DE PLAATFOUTENCATALOGUS MAST:  8E EDITIE 
 
Het verschijnen van de 8e editie van de plaatfoutencatalogus van Wim Mast, waarin bijna 
8000 (!) plaatfouten zullen worden opgenomen, heeft enige vertraging opgelopen. Na het 
overlijden van zijn vrouw vorig jaar, heeft Wim een moeilijke periode doorgemaakt, maar hij 
maakt het nu gelukkig weer goed en heeft het werk aan de catalogus kunnen voltooien.  
De 8e editie van de Mast plaatfoutencatalogus zal 20 augustus 2016 verschijnen. Zoals in het 
vorige nummer van ZWP is aangegeven, is het de eerste keer dat in de ‘Mast’ ook de 
plaatfouten van de Overzeese Gebiedsdelen zijn opgenomen. Het zullen er veel meer zijn dan 
in de NVPH-catalogus. Voor uw gemak drukken wij de belangrijkste gegevens van de 
catalogus nogmaals af. 
Het kortingsaanbod voor leden van ZWP geldt nog steeds!  
 

 
 
* 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, rekening-
nummer 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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DE ZUIDELIJKE KUSTSTREEK 
Rob Ackerstaff 

 

 
Figuur 1: De zuidelijke kuststreek van de residentie Benkoelen.	  

  

 Figuur 1 laat het zuidelijke deel van de residentie Benkoelen zien met ook hier langs de kust 
vanuit de hoofdstad één lange weg in zuidoostelijke richting, die ter hoogte van de plaats 
Kroë naar het noorden afbuigt naar Liwa. Dit laatste plaatsje ligt vlak bij het ‘drielandenpunt’ 
van de residenties Benkoelen, Palembang en de Lampongse Districten, niet ver van het 
prachtige meer Ranau. In de tijd dat deze kaart is gemaakt  - begin dertiger jaren van de 
vorige eeuw - loopt de residentie Benkoelen nog door tot in de meest zuidwestelijke punt van 
het eiland Sumatra, de Vlakke Hoek ofwel Tandjoeng Rata, We zullen verderop zien, dat de 
grenzen hier in de loop der jaren wat zijn verlegd. Tevens is goed te zien hoe nabij de Zuid 
Sumatra Spoorlijn gelegen is, van Batoeradja in de residentie Palembang in zuidoostelijke 
richting lopend naar Tandjongkarang en Oosthaven in de Lampongse Districten. Ook voor de 
ontsluiting van het meest zuidelijke deel van de residentie Benkoelen blijkt deze 
spoorwegverbinding van groot belang te zijn geweest. We komen er later bij het bespreken 
van de zuidwest hoek van Palembang nog op terug.  
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MANNA  
  

Ongeveer 120 km ten zuiden van Benkoelen ligt aan de kust het plaatsje Manna aan de 
gelijknamige rivier. Dit is het gebied dat Raffles in 1818 op zijn dienstreis naar de Pasoemah 
streek bezocht (zie hoofdstuk Benkoelen). In Manna wordt op 1 mei 1918 een 
hulppostkantoor geopend dat ressorteert onder Benkoelen.1 In eerste instantie wordt hier tot 
april 1926 een kortebalkstempel met uurkarakters gebruikt (fig. 2). Rechts in figuur 2 wordt 
een dergelijk stempel getoond waarbij men abusievelijk de uurkarakters is vergeten.   

  

  
  

Figuur 2: Het kortebalkstempel met uurkarakters van MANNA gebruikt op 27 oktober 
1923, 25 april 1924 en 3 september 1923.  

  
 Vanaf begin 1927 wordt dan het langebalkstempel gebruikt, eerst type 1a en later vanaf 
oktober 1934 type 1b.10 Het meest kenmerkende verschil tussen de types 1a en 1b is de vorm 
van de letters van de kantoornaam. In type 1b zijn de letters veel breder en vooral aan de M, 
de N en de basis van de A is dat goed te zien (fig. 3).   

  

     
  

Figuur 3: Het langebalkstempel 1a (links) en 1b van MANNA gebruikt op 27 augustus 
1929, 2 december 1941 en 2 januari 1942.   

  
 Het langebalkstempel type 1b komen we ook de eerste jaren van de Japanse bezetting tegen 
en wij hebben het alleen met een Showa datering gevonden (fig. 4). In het tweede voorbeeld 
van links in deze figuur is het jaartal 18 (=1943), na kennelijk eerst te zijn vergeten, in tweede 
instantie nog keurig met rode inkt aangebracht. Vanaf 1944 wordt ook in Manna het Japanse 
stempel 220 ingevoerd, rechts in figuur 4.   
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Figuur 4: Het langebalkstempel 1b en het Japanse stempel 220 van MANNA (マンナ) 
gebruikt op 6 april en 18 februari 1943 (=18) en op 18 januari en 13 oktober 1944 (=19). 
  
Uit de periode van het Republikeinse Interim gezag, dus de eerste jaren na augustus 1945, zijn 
de afstempelingen in het algemeen zo slecht dat het jaartal vaak niet of slechts met moeite valt 
te ontcijferen. Figuur 5 laat op de achterzijde van een postwissel van Japanse makelij een van 
de meest bruikbare voorbeelden zien. De uitbetaling vond op 23 februari 1946 te Manna 
plaats en het gebruikte stempel lijkt veel op het vooroorlogse langebalkstempel type 1b. De 
jaarteling is nu weer Christelijk (4. 6. = 1946) en de uurkarakters worden niet meer te 
gebruikt.  
  
 

 
Figuur 5: Achterzijde van een Japanse postwissel met het langebalkstempel 6 van 

MANNA gebruikt in januari en februari 1946.     
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Figuur 6: Het langebalkstempel type 6b van BENKOELEN (links) en type 6 van 
MANNA, beide zijn gebruikt in 1946. 

Figuur 6 toont dit stempel nog een keer, maar nu op de achterzijde van een gedeelte 
van een postwissel die van Benkoelen verstuurd is naar Manna. Aan de ‘Benkoelen-zijde’ is 
met veel moeite over de bovenste zegel de datum van 7 oktober 1946 te ontcijferen. We 
mogen dan ook concluderen dat aan de ‘Manna-zijde’ de uitbetaling waarschijnlijk op 28 
oktober 1946 heeft plaatsgevonden. Naar onze mening is dit langebalkstempel type 6 ook in 
de jaren vijftig na de soevereiniteitsoverdracht gebruikt, maar dan weer keurig met een 24uur-
aanduiding (fig. 7).   

  

 
  
Figuur 7: Het langebalkstempel 6 van MANNA gebruikt op 7 juni 1955 en 3 mei 1957
  
Van een periode van hersteld Nederlands gezag na de 2e Politionele Actie in januari 1949 
hebben wij geen postale bewijzen kunnen vinden.  
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BINTOEHAN  
  
  Volgt men vanuit Manna de kustweg in zuidoostelijke richting dan komt men na zo’n 
40 km in Bintoehan (fig.1). Hier wordt op 15 september 1912 een hulppostkantoor geopend 
dat ressorteert onder Benkoelen.1 In de eerste jaren van zijn bestaan is op dit kantoor een 
naamstempel in zwart gebruikt. Een stempel dat behoorlijk zeldzaam (RR) is en op poststuk 
nog niet is waargenomen.1,2 Wij kunnen er hier dan ook geen voorbeeld van laten zien. Twee 
jaar later wordt het grootrondstempel in gebruik genomen en afstempelingen zijn bekend van 
juli 1914 tot januari 1917.3 Vanaf begin 1917 komt het langebalkstempel in beeld, eerst type 
1 en vanaf 1941 type 6 (fig. 8).10  

  

 
Figuur 8 : Het grootrondstempel en de langebalkstempels 1 en 6 van BINTOEHAN 

gebruikt  op 21 juli 1914, 19 januari 1917, 25 maart 1933, 8 januari 1941 en in 
december 1941.  

  
Het langebalkstempel type 6 is het stempel dat we ook gedurende de eerste jaren van de 
Japanse bezetting tegenkomen. Wij kunnen hiervan een tweetal voorbeelden tonen met een 
Showa datering uit 1943 en 1944 (fig. 9). In figuur 9 is ook te zien dat vanaf 1944 het Japanse 
stempel 220 is ingevoerd.  

  

 
Figuur 9 : Het langebalkstempel 6 en het Japanse stempel 220 van BINTOEHAN (ビソト

ハン) gebruikt op 24 augustus 1943, 13 januari, 24 april en 20 juni 1944 (=19).  
  

Van het kantoor te Bintoehan hebben wij geen voorbeelden van de jaren van het 
Republikeinse Interim gezag kunnen vinden, noch van de periode na december 1949. Voor 
een periode van hersteld Nederlands gezag na de 2e Politionele Actie in januari 1949 hebben 
wij evenmin aanwijzingen gevonden.11  
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Figuur 10: Een gedeelte van een kaart uit 1853.   
  

Op de kaart van figuur 1 ligt ongeveer halverwege de hoofdstad Benkoelen en Manna 
het plaatsje Seloema. De kaart van figuur 10 is ongeveer 80 jaar ouder en laat van deze regio 
wat meer details zien. Vanuit de stad Benkoelen loopt in zuidoostelijke richting de hoofdweg 
naar het plaatsje Loeboe Lintang gelegen in de onderafdeling Seloema. De naam van Loeboe 
Lintang is op een gegeven moment veranderd in Tais en hier wordt ergens voor 1937 – de 
exacte datum is niet bekend – een fungerend hulppostkantoor geopend, dat het stempeltype B 
(Bu type F) heeft gebruikt (fig. 11). 9  
  

     
  
Figuur 11: Het stempel type B van het fungerend hulppostkantoor TAIS gebruikt in 1939.   
  

De zegel van figuur 11 is ook nog voorzien van het langebalkstempel type 2 van het 
kantoor te Benkoelen met het jaartal 1939. Dus feitelijk slechts enkele jaren voor de inval van 
de Japanse troepen aldaar. Volgens de nieuwste stempelcatalogus van Dai Nippon is het 
gebruik van dit ‘bestelhuisstempel’ tijdens de oorlogsjaren wel gerapporteerd, doch de auteurs 
van genoemd standaardwerk hebben het nooit gezien.4   
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Figuur 12: Het langebalkstempel 30 van TAIS 2 gebruikt in maart 1989.   
  

Van een periode van hersteld Nederlands gezag na de 2e Politionele Actie in januari 
1949 hebben wij geen postale bewijzen kunnen vinden. De envelop van figuur 12 laat in ieder 
geval zien, dat in 1989 het kantoor te Tais is opgewaardeerd tot een hulppostkantoor waar het 
rumah pos Trans Air Teras onder ressorteert.   
  
KROË  
  

Vervolgen we de zuidelijke kustweg helemaal tot het einde, dan komen we in de plaats 
Kroë of Kroeï, hoofdplaats van de gelijknamige onderafdeling. De al eerder aangehaalde heer 
Jaquet heeft hier eind jaren dertig van de vorige eeuw als bestuursambtenaar een zieke 
collega mogen vervangen.5 Over de enerverende autorit vanuit Benkoelen een kort citaat: 
“Wij zullen die reis, die over het hooggebergte van de Boekit Barisan leidde, niet snel 
vergeten. Wij gingen met onze Chevrolet 1931, een cabriolet die ik voor f 250,- tweedehands 
had gekocht…In de auto zaten naast mijzelf, mijn vrouw en twee jonge kinderen nog onze 
baboe en de chauffeur. Het was dus met recht een wagentje volgeladen. In de avond van de 
tweede dag, toen we boven op de Barisan waren, brak een hevig onweer los. Spoedig daarop 
begaven de voorlampen van onze auto het. Er was geen sprake van dat wij de tocht konden 
onderbreken; we zaten midden in het oerwoud, verblijfplaats van olifanten, tijgers, beren, 
apen en allerlei kleiner wild. De chauffeur bond daarop een reserve-petroleumlamp (een 
stormking) aan een lange stok, die ik vanuit het raampje voor de auto uit hield. Op een 
gegeven moment zette de chauffeur de wagen met een ruk stil. In het schaarse licht had hij 
pas op het allerlaatste moment gezien, dat wij op een meter afstand van een diep ravijn 
stonden.” De familie is overigens na een overnachting in een pasanggrahan aan het Ranau 
meer veilig in Kroë aangekomen. Voor ons blijft onbeantwoord de vraag waarom men 
destijds de tocht niet via de kustweg heeft ondernomen. Immers mevrouw de T. Lach de Bère 
-Van der Vlies heeft een kleine tien jaar eerder in dezelfde streek een rondreis gemaakt en 
beschrijft via Tais, Manna en Bintoehan een lieflijke tocht over romantische riviertjes naar 
Kroë.8 Misschien heeft zij de reis buiten het regenseizoen gemaakt.  
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Figuur 13: De haven van Kroë is niet meer dan een prauwhaven waar de grotere schepen evenals 

te Benkoelen op de rede blijven liggen.8   
  
 In Kroë wordt al op 23 oktober 1891 een hulppostkantoor geopend 1 dat in eerste instantie 
onder Benkoelen ressorteert en vanaf 1930 onder het postkantoor te Palembang. Deze 
verandering heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de voltooiing van de Zuid Sumatra 
Spoorlijn in het begin van de 20e eeuw, waardoor via Palembang een veel snellere en dus 
efficiëntere verbinding met de buitenwereld ontstond dan via de stad Benkoelen. Bovendien 
heeft ook de door mevrouw Lach de Bère -Van der Vlies beschreven aanleg van het nieuwe 
wegennet naar Liwa en het meer van Ranau zeker bijgedragen aan de ontsluiting van deze 
uithoek van de residentie Benkoelen in noordoostelijke richting.8  
  
 Te Kroë is eerst een langstempel gebruikt, 12 mm breed en zowel in zwart als violet. Het 
gebruik van dit stempel is bekend tot 1907.2 Ondanks de vermelding van een 
grootrondstempel Kroë in de standaardwerken van Bulterman en Storm van Leeuwen,1,2 is 
recentelijk Severijn tot de conclusie gekomen dat dit stempel op dit kantoor nooit is gebruikt.3 
Waarschijnlijk zijn door de eerder vermelde auteurs incomplete en versleten afstempelingen 
van Garoet abusievelijk aangezien voor Kroë. Met andere woorden, het eerste ronde 
dagtekeningstempel dat we hier mogen verwachten is het kortebalkstempel. Het gaat dan om 
een stempel met een smalle balk, een gesloten buitenring, 10 strepen in de beide segmenten en 
5# onder in de ring. Het gebruik is bekend van juni 1912 tot november 1916. De voor de 
oorlog te Kroë gebruikte stempels worden in figuur 14 in chronologische volgorde getoond.   

  
Vanaf juli 1917 komt dan het langebalkstempel in beeld met achtereenvolgens de 

types 1a, 1b en 6.10 Bij type 1a zijn de letters hoog en smal en bij de types 1b en 6 zijn ze wat 
breder. Bij type 6 heeft de R een rechter poot die schuin naar rechts onder wijst. Op de ZWP 
site wordt dit omschreven als R=Rtp. Bovendien is bij type 6 de K een duidelijke K#.  
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Figuur 14: Het langstempel (zwart), kortebalkstempel (violet) en langebalkstempel 1a, 1b en 6 van 
KROË gebruikt op 24 februari 1913, 30 april 1922, 11 februari 1941 en in februari 1942.  
  
Het langebalkstempel 6 is dan het stempeltype dat ook tijdens de eerste jaren van de Japanse 
bezetting wordt gebruikt. Wij hebben naast een vroeg gebruik uit februari 1942 met een 
Christelijke datering ook een dynastieke datering uit augustus 1942 gevonden (fig. 15). Kroë 
is derhalve een van de weinige kantoren van de residentie Benkoelen waar de Japanse 
dynastieke kalender is gebruikt: zie het tweede object van links in figuur 15. Mogelijk omdat 
begin veertiger jaren van de vorige eeuw het kantoor Kroë onder Palembang ressorteerde en 
in deze residentie al in mei 1942 de dynastieke kalender werd ingevoerd.4 In de latere jaren 
van de Japanse bezetting wordt dan in Kroë het gebruik van de Showa datering gezien.   

 
Figuur 15: Het langebalkstempel 6 van KROË gebruikt op 14 februari 1942 (Christelijk),  
26 augustus 1942 (dynastiek), 15 november 1943 (=18) en 15 februari 1944 (=19).  
  

Over het meest linkse voorbeeld uit figuur 15 is in de loop der jaren de nodige discussie 
ontstaan. Op de frankeerzegel is de datum van 14 februari 1942 te lezen, terwijl de stad 
Benkoelen pas op 24 februari door het Japanse leger wordt ingenomen. Hoe kan dan een 
postzegel al tien dagen eerder te Kroë van een inktkruis zijn voorzien? Is hier sprake van een 
vervalsing – het algemeen aspect en de bron van herkomst (postpakketkaart) maken dat niet 
erg waarschijnlijk – of was het zuiden van de residentie Benkoelen al op een vroeger tijdstip 
door de Japanners bezet?  
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In de loop van 1944 wordt ook in Kroë het Japanse stempel 220 in gebruik genomen. 
Figuur 16 laat in chronologische volgorde het gebruik van dit stempel zien vanaf juli 1944 tot 
medio oktober 1946. Dus tot ruim een jaar ná de Japanse capitulatie!  

  

       
  
Figuur 16: Het Japanse stempel 220 van KROË (クロエ) gebruikt op 6 juli 1944 (=19),  
 8 maart en 20 juni 1945 (=20) en 14 oktober 1946 (Christelijk).   
  
             De eerste drie voorbeelden van figuur 16 tonen het gebruik van het stempel 220 
tijdens het laatste jaar van de Japanse bezetting: van medio 1944 tot medio 1945. Doch dit 
stempel wordt ook nog gebruikt in oktober 1946, dus tijdens het Republikeinse Interim gezag. 
Naar de reden kunnen we slechts gissen.  

  

 
 
Figuur 17: Een 10 rupiah biljet van de Republik Indonesia Propinsi Sumatera met het 

langebalkstempel 6 van KROË met als datum 4 maart 1949.     
  

NI 666 

 

 
 



Juni 2016                                                                         ZWP Mededelingenblad nr.169– bladzijde  20 
 

           Wij hebben geen postale stukken met het vooroorlogse, Nederlands Indische 
langebalkstempel type 6 van Kroë kunnen vinden. Het bankbiljet uit figuur 17 laat echter 
zien, dat dit stempel in 1949 nog door de republiek werd gebruikt en het zegeltje links in 
figuur 18 (NVPH no. 381) toont, zij het nogal incompleet, het postale gebruik van dit zelfde 
stempel in 1951. De andere drie objecten in figuur 18 laten echter zien, dat in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw ook een nieuw langebalkstempel type 6 in gebruik is genomen, nu met de 
kantoornaam volgens de nieuwe spelling geschreven als KRUE.  

  

 
  

Figuur 18: De langebalkstempels 6 van KROE en KRUE gebruikt in mei 1951 
en op 18 juli en 18 november 1957 en op 29 mei 1962.    

  

Ook in deze uithoek van de residentie Benkoelen hebben wij geen aanwijzingen gevonden 
voor een hersteld Nederlands gezag.   

 

LIWA  
Ter hoogte van Kroë loopt de kustweg naar het noorden in de richting van het meer 

van Ranau en voor de  grens met de residentie Palembang ligt het plaatsje Liwa (fig. 1). Hier 
wordt in 1941 een hulppostkantoor geopend en het is niet geheel duidelijk onder welk 
postkantoor het de eerste jaren van zijn bestaan heeft geressorteerd (Palembang?).1 Vanaf 
1953 ressorteerde het onder Palembang, vanaf 1956 onder Tandjongkarang en vanaf 1963 
onder Kotaboemi. Zoals mag worden verwacht, wordt vanaf het begin het langebalkstempel 
type 6 gebruikt en dit is ook het stempeltype dat we gedurende de gehele Japanse bezetting 
zien (fig. 19).10 Wij hebben alleen voorbeelden gevonden met de Showa datering. Of hier ook 
de Christelijke en eventueel de Japanse dynastieke datering gebruikt zijn, is vooralsnog niet 
duidelijk. Een Japans stempel type 220 van dit kantoor is tot op heden niet waargenomen.4   

 
Figuur 19: Het langebalkstempel type 6 van LIWA gebruikt op 3 februari en in december 1941, 

op 12 juli 1943 (=18), op 1 april 1944 (=19) en op 16 april 1945 (=20).   
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In figuur 20 zien we de achterzijde van een vooroorlogse postwissel die op 19 maart 
1945 – dus vijf maanden voor de Japanse capitulatie – te Liwa is ontvangen. Naar alle 
waarschijnlijkheid kon het bedrag niet worden uitbetaald en is het formulier teruggestuurd 
naar het kantoor van verzending. Hiertoe moest een bedrag van 0,20  roepiah worden betaald 
en dit werd voldaan door middel van de postzegel van 20 sen uit de definitieve Japanse serie 
voor Sumatra (DN no. 008). Tenslotte is de postwissel voor een definitieve, administratieve 
bewerking naar het postkantoor te Tandjongkarang verzonden: zie langebalkstempel 14 van 
deze plaats met als datum 20.  5.  15., ofwel 15 mei 1945. Naar onze mening laat dit 
object zien, dat tijdens de Japanse bezetting het hulppostkantoor te Liwa ressorteerde onder 
het postkantoor te Tandjongkarang. Helaas kan de scan van de voorzijde van dit object niet 
worden achterhaald.  
  

 
Figuur 20: De achterzijde van een postwissel met de langebalkstempels 6 van LIWA  
en 14 van  TANDJONGKARANG gebruikt in de nadagen van de Japanse bezetting.   

  

Een ander postaal boeiend stuk, maar nu uit de jaren van het Republikeinse Interim 
gezag, is het formulier getoond in figuur 21. Ondergetekende Ponidjo dient bij het kantoor 
van de Postspaarbank te Benkoelen een verzoek in ter vervanging van zijn spaarbankboekje 
met het nummer 3472, dat kennelijk in het ongerede is geraakt. De kosten bedroegen destijds 
1 roepiah en dit bedrag is voldaan met de aanschaf van de getoonde postzegel (DN 012). 
Hoewel beide stempels niet de schoonheidsprijs verdienen, is linksboven in het langebalk-
stempel type 6 van Liwa duidelijk de datum van 1 oktober 1946 te lezen.  
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De postzegel is voorzien van de opdruk P.T.T. INDONESIA van Lampong (DN no. 61) 6 in 
zwart en van het Japanse transitstempel 502 van het kantoor te Palembang. 

 
Figuur 21: Een verzoek om een duplicaat van een spaarbankboekje met o.a. het langebalkstempel 

type 6 van Liwa gebruikt in oktober 1946.     
  

Ook hier in deze uithoek van Zuidwest Sumatra hebben wij geen postale aanwijzingen 
gevonden voor een hersteld naoorlogs Nederlands gezag. Figuur 22 toont een prachtig 
versleten biljet van een ½ Nederlands Indische gulden uitgegeven door de Japanse regering. In 
tweede instantie is de voorzijde van dit biljet voorzien van de opdruk SL (Sumatera 
Lampung?) en later is het biljet op de achterzijde geautoriseerd met behulp van het 
langebalkstempel type 6 van Liwa met als nauwelijks leesbare datum 28 februari 1949.   

 
Figuur 22: De voor- en achterzijde van een republikeins bankbiljet voorzien van het  

langebalkstempel 6 van LIWA.  
  

De staat Indonesië  
  

Dat wij in deze uithoek van Zuidwest Sumatra dan ook geen postale aanwijzingen gevonden 
hebben voor hersteld naoorlogs Nederlands gezag,  kan ons nauwelijks verbazen. Wel blijkt  
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uit figuur 23 dat te Liwa het vooroorlogse langebalkstempel type 6 ook nog na de 
soevereiniteitsoverdracht is gebruikt, zeker tot in de jaren zestig. Soms is de invulling van de 
datumbalk wat ongebruikelijk. 
  

      
  
Figuur 23: Het langebalkstempel 6 van LIWA gebruikt op 6 maart 1958, in april 1961  
en op 1 maart 1960.    

 Dit deel van Sumatra staat, evenals de Filipijnen, Vietnam en Zuid India, bekend om zijn 
zogenaamde civetkoffie, of kopi luwak in het Indonesisch. In het huidige Liwa zijn ongeveer 
dertig families betrokken bij de productie van deze extreem dure koffie. De civetkat vindt de 
vruchten van de koffiestruik een niet te versmaden hapje en hun ontlasting bevat de 
gefermenteerde koffiebonen, die aan de kopi luwak de exclusieve smaak geven (fig. 24). De 
productie is veelal in handen van kleine, zelfstandige bedrijfjes die van het Indonesische 
Gouvernement en de Association of Indonesian Coffee Exporters hun product direct mogen 
exporteren. Wereldwijd wordt op jaarbasis zo’n 200 kilogram civetkoffie geproduceerd voor 
een prijs van 200-600 U$ per kilogram. Overigens wordt momenteel kopi luwak ook in 
andere delen van de voormalige residentie Benkoelen in cultuur gebracht, o.a. in het Redjang 
Lebong district.   

 
Figuur 24: Links de civetkat en rechts de uitwerpselen waarvan al het lekkers nog   

gebrand moet worden.    

Gezien de mededeling van de troepencommandant Mollinger van Zuid-Sumatra aan de 
legercommandant Spoor in maart 1949, dat ook de plaatsen Mana en Kroë behoorden tot de 
economisch, politiek of tactisch belangrijke locaties die nog in republikeinse handen waren,11 
krijgen wij steeds meer de indruk dat de gehele zuidelijke ‘flank’ van de residentie Benkoelen 
in het verloop van het jaar 1949 niet meer onder hersteld Nederlands gezag is geplaatst. 
Waarschijnlijk geldt dit dus ook voor alle in dit hoofdstuk behandelde postkantoren: Tais, 
Ma(n)na, Bintoehan, Kroë en Liwa.  

NI 670 

  

 



Juni 2016                                                                         ZWP Mededelingenblad nr.169– bladzijde  24 
 

Figuur 25 toont een kaart van Zuid Sumatra van de Indonesische PTT uit het begin 
van de 21e eeuw.7 Duidelijk is te zien dat de grens tussen Lampung (voorheen de Lampongse 
Districten) en het zuidelijke deel van Bengkulu (voorheen Benkoelen) in noordwestelijke 
richting is verplaatst. Feitelijk betekent dit, dat plaatsen als Kroë en Liwa nu in de provincie 
Lampung liggen.    

  

 
  
Figuur 25: Een kaart van Zuid Sumatra uit 2008.7   
  

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, Peter Dufour, 
Jan de Haan, Joop Hoogenboom, Bert van Marrewijk, Rob van Nieuwkerk, Piet van Putten, 
Rob Regensburg, Peter Storm van Leeuwen, Victor Vente, Leo Vosse en Hans van Weeren. 
Natuurlijk mogen ook Maarten Severijn en de onvolprezen site van ZWP in dit verband niet 
worden vergeten.  
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DJOKJAKARTA–STATION 
Jan Heijboer 

Van 1 mei 1912 tot 1 mei 1918 was er in het station van de Staatsspoorwegen (S.S.) te 
Djokjakarta (Toegoe) een sorteerkantoor gevestigd. De opening hield verband met de 
nieuwe dienstregeling van 1 mei 1912 (Bat. Nieuwsblad van 3.5.1912; Jaarverslagen 1912 t/m 
1918). Volgens Storm van Leeuwen is dit het enige sorteerkantoor dat voor de Tweede 
Wereldoorlog actief was, hij stelde dat het een ‘soort gespecialiseerd bijpostkantoor’ van 
Djokjakarta was. Wellicht is het kantoor ook te karakteriseren als ‘niet-rijdend spoorweg-
postkantoor’! 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om per 1 mei 1912 een spoorwegpostkantoor te 
Djokjakarta te openen, daarvoor zouden 28 ambtenaren in vier ploegen nodig zijn. Deze 
zouden meerijden in de exprestreinen Weltevreden-Djokjakarta v.v., die via Bandoeng reden. 
Per 1 mei 1912 was er een nieuwe expresverbinding tussen Batavia en Djogjakarta en een 
sneltrein tussen Djogjakarta en Soerabaja, daardoor verviel Maos als overstapstation. 
Vanwege de kosten werd van het plan voor een spoorwegpostkantoor afgezien. In het station 
Toegoe werd een sorteerkantoor gevestigd, dat op 1 mei 1912 werd geopend. 

Vanaf 1895 was in hetzelfde station een spoorwegtelegraafkantoor gevestigd van de Ned.-
Indische Spoorwegmaatschappij (N.I.S.M.). Ook zal er een dergelijk kantoor geweest zijn van 
de S.S. Of deze kantoren betrokken waren bij het postvervoer, is mij niet bekend. Het is mij 
niet echt duidelijk geworden waarom een sorteerkantoor in het station van de 
Staatsspoorwegen in Djokjakarta werd gevestigd. Djokjakarta was al veel eerder een 
knooppunt (en soms knelpunt) van spoorverbindingen in Midden-Java.  
Per 1 mei 1918 reed de expres over het traject Cheribon-Kroja in plaats van via Bandoeng. 
Dagelijks zou het rijdend spoorwegpostkantoor meerijden, voordien reed deze alleen op 
maildagen mee. Daarom verviel per 1 mei 1918 het ‘spoorsorteerkantoor’ te Djogjakarta (o.a. 
Bataafsch Nieuwsblad van 15.1.1916). 
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Met ingang van februari 1918 werd het sorteerkantoor opgeheven. In het hoofdpostkantoor 
werd een grote zaal bijgebouwd voor het sorteren van de post. Alle mail voor plaatsen tussen 
Batavia en Soerabaja werd daar behandeld, om op de volgende dag meegegeven te worden 
met de Soerabaja-Bandoeng expres of met de Djokjakarta-Batavia expres tot Kroja, van daar 
verder met de boemeltrein. 
Per 1 mei 1932 werden de rijdende spoorwegpostkantoren op de trajecten Bandoeng-
Djokjakarta en Djokjakarta-Soerabaja opgeheven. 
 

Djokjakarta als knooppunt van post-, spoor- en tramverbindingen 

Al op 1 mei 1873 werd Djokjakarta door middel van de N.I.S.M. - lijn met Semarang 
verbonden. Deze spoorlijn (no. 41) tussen Semarang, Solo en station Djokjakarta-
Lempoejoengan werd aangelegd als breedspoorlijn (1,435 m).  

Er was ook een S.S. - spoorlijn (no. 9) van Djokjakarta (Toegoe) via Patoekan, Rewoeloe, 
Sedajoe, Sentolo, Wates naar Maos. De laatste lijn dateert van 20 juli 1887 en had een 
spoorbreedte van 1,067 m. In hetzelfde jaar werd de bestaande N.I.S.M. - lijn doorgetrokken 
van station Lempoejoengan naar station Toegoe, beide in Djokjakarta.  

Op 1 november 1894 was de doorgaande verbinding Soerabaja-Batavia klaar, maar in zowel 
Djokjakarta als Solo moest overgeladen worden, in Maos moest overnacht worden. 

Op 15 juni 1899 werd een derde spoorstaaf gelegd tussen Djokjakarta-Toegoe en Solo 
waardoor de treinen van de S.S. konden doorrijden tot Solo, door de derde spoorstaaf ontstond 
een zogenaamd 'strengelspoor'.  

In 1929 werd door de N.I.S.M. tussen de stations Djokjakarta-Toegoe en Solo-Balapan een 
tweede baan aangelegd met een breedte van 1,067 m, daardoor werd het tijdverlies door de 
drukte op de eerste baan voorkomen. In 1929 werd het mogelijk om in een dag met de 
Staatsspoorwegen van Batavia naar Soerabaja te reizen. Vanaf 1 november 1936 kwam er een 
nachtexpres tussen Batavia en Soerabaja. Tijdens de Japanse bezetting werd het breedspoor 
van N.I.S.M. omgebouwd tot een spoorwijdte van 1,067 m. Dit was voltooid in september 
1943. 
Vanaf station Toegoe werd op 20 april 1893 door de N.I.S.M. een tramlijn aangelegd naar 
Bros(s)ot. Deze werd in 1895 doorgetrokken naar Srandakan, die in de jaren 1915-1916 weer 
doorgetrokken werd naar Sewoegaloer (nr. 43). Deze liep via Bantoel, Pa(a)lbapang, 
Srandakan, Bros(s)ot, Sewoegaloer naar Adikarto. Deze 61 km lange lijn had een 
spoorbreedte van 1,435 m. De lijn Djokjakarta – Bros(s)ot werd ook op 1 januari 1938 
genaast. Het traject Toegoe-Paal Bapang werd in het najaar van 1943 omgebouwd tot een 
spoorwijdte van 1,067 meter. De resterende 5 km naar Sewoegaloer werd in 1943/4 
opgebroken en daarna niet meer hersteld.) 
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Op 14 oktober 1895 werd door dezelfde N.I.S.M. een smalspoor (no. 45) met tandradbaan 
(1,067 m spoorbreedte) geopend van Djokjakarta-Lempoejoengan via Moentilan naar 
Magelang en Willem I. Deze 111 km lange lijn werd op 1 januari 1938 genaast. 

Vanaf het station Toegoe werd in de jaren 1917-1919 een tramlijn (no. 44) aangelegd naar 
Poendoeng. Deze zgn. ‘suikerlijn’ van de N.I.S.M. liep via Pasargedeh (= Kota Gede). In 
1922 kreeg lijn 44 een aftakking van Pasargedeh naar Grogol. Deze 27 km lange lijn werd in 
1943/4 op last van de Japanners opgebroken en werd later niet hersteld. 

Djokjakarta aan de spoorverbinding tussen Batavia en Soerabaja 

De spoorverbinding tussen Batavia en Soerabaja is meerdere keren verlegd om een steeds 
vlakkere baan te realiseren en om zo steeds een snellere en kortere verbinding te realiseren. 

Op 2 mei 1906 kwam het baanvak Poerwakarta-Padalarang gereed, waardoor de verbinding 
Soerabaja-Batavia over Krawang-Padalarang werd verlegd. In Djokjakarta moest dan 
overnacht worden. Djokjakarta dankt aan deze afgedwongen overnachtingen een rijke 
hoteltraditie die nog steeds terug te vinden is in de nabijheid van het station Toegoe. 

Op 3 juni 1912 werd de lijn Tjikampèk-Cheribon geopend waardoor de dienstregeling 
aangepast diende te worden. Mogelijk was dat de reden om in het station Djokjakarta-Toegoe 
een sorteerkantoor te vestigen. 

Op 1 januari 1917 werd de lijn Cheribon-Kroja geopend, wat wederom leidde tot het 
verleggen van de verbinding Batavia-Soerabaja. Was dit de aanleiding om het sorteerkantoor 
in station Toegoe op 1 mei 1918 weer te sluiten?  

Met ingang van deze laatste datum werden de spoorwegkantoren met de kortebalkstempels 
SPKT I (Batavia-Bandoeng), A (Bandoeng -Batavia), II (Bandoeng-Soerabaja), B (Soerabaja-
Bandoeng), III (Batavia-Djokjakarta) en C (Djokjakarta- Batavia) ingesteld (Bulterman). 
Storm van Leeuwen noemt naast deze SPKT’s de opening op 1 mei 1918 van het 
Spoorkantoor D (voor het traject Djokjakarta-Weltevreden?) en die van Batavia-Soerabaja 
Mail.  

Pas in 1941 was het mogelijk om per trein langs de noordkust de reis van Batavia naar 
Soerabaja te maken. In Cheribon en in Semarang diende de treinreiziger over te stappen. Het 
traject was 720 kilometer, 101 km korter dan de route via Djokjakarta. Aanvankelijk was de 
route ruim 900 kilometer lang geweest. 
 
Betekenis van het Djokjakarta-Station 
 
Alleen over 1916 zijn gegevens bekend over het aantal verzonden stukken door het 
sorteerkantoor (ter vergelijking zijn ook de gegevens van het hoofdpostkantoor Djokjakarta 
vermeld). 
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1916 Sorteerkantoor: Djokjakarta: Totaal: % van het totaal 
voor 
sorteerkantoor: 

Dienststukken: 585 27300 27885 2,1 

Gefrankeerde 
brieven: 

94926 151047 245973 38,6 

Ongefrankeerde 
brieven: 

858 1378 2236 38,4 

Expresse: - 13 13 0 

Enkele 
briefkaarten: 

89297 117000 206907 43,3 

Dubbele 
briefkaarten: 

117 832 949 12,3 

Ongefrankeerde 
briefkaarten: 

- 104 104 0 

Nieuwsbladen: 6214 141986 148200 4,2 

Drukwerken: 32812 230087 262899 12,5 

Monsters: 1404 1430 2834 49,5 

Documenten: 8008 17264 25272 31,7 

R-dienststukken: 13 10088 10101 ~ 

Ontvangbewijzen: - 104 104 0 

R-stukken: 26 21996 22022 ~ 

R-stukken met 
aangegeven 
waarde: 

- 2093 2093 0 

R-stukken met 
verrekening: 

- 1924 1924 0 

 

De conclusie dat het hier gaat om een relatief onbelangrijk kantoor lijkt onjuist. De omvang 
van het aantal verzonden stukken is heel behoorlijk, al lijkt het sorteerkantoor voornamelijk 
gebruikt te zijn om relatief eenvoudige stukken te versturen, zoals gewone brieven en 
briefkaarten, monsters en documenten. 
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De omvang van het postverkeer is ook af te leiden uit het gegeven dat in haar korte bestaan 
het sorteerkantoor maar liefst drie verschillende kortebalkstempels tegelijkertijd heeft 
gebruikt: 
 

a. met gesloten cirkel met doorlopende spatiëring 6.1.13 - 21.4.15 (08.12 - 08.15); 
b. met gesloten cirkel met onderbroken spatiëring 4.3.13 - 20.1.18 (04.13 - 03.18); 
c. met biffage 19.6.14 - 11.4.18 (01.16 - 04.18). 
 

De VBD en LBD van deze stempels zijn ontleend aan mijn collectie. Cursief zijn de data 
verzameld door Maarten Severijn, zoals gemeld in ZWP 130. Inmiddels zullen de data van 
Severijn verruimd zijn door latere meldingen en door het raadplegen van andere collecties, 
onder andere van ondergetekende. 

Deze stempels zijn gebruikt als doorgangsstempel en als vertrekstempel. Nadere beschouwing 
van mijn kleine verzameling doorgangstempels van Djokjakarta - Station leidt tot de 
voorlopige conclusie dat het doorgangsstempel vooral geplaatst is op post in westelijke 
richting: van Oost-Java naar Magelang of een enkele keer naar Nederland. 
   

Hypothese 
Bij gebrek aan nadere informatie en materiaal veronderstel ik dat het sorteerkantoor vooral 
bedoeld was voor de post van en naar de plaatsen langs de N.I.S.M. - lijnen naar Magelang 
e.v. (lijn 45 van 1898), naar Poendoeng (lijn 44 van 1917 - 1919), lijn 43 naar Srandakan 
(1895), verlengd tot Bros(s)ot (1911) en verder tot Sewoegaloer (1915 - 1916). Langs deze 
lijnen was een groot aantal economisch belangrijke cultuurondernemingen (vooral 
suikerfabrieken) gevestigd en een opvallend gering aantal postinstellingen, zeker in 
vergelijking met de situatie langs de lijn van de S.S., waar vrijwel elke halte een postdienst 
had. 

Sleman (lijn 45) had in of voor 1911 een bestelhuis van de districtspost en Medari langs 
dezelfde lijn kreeg pas op 01.09.1917 een hulppostkantoor.  

Langs lijn 44 (de 'suikerlijn') was in de periode tot 1918 geen enkele postinstelling gevestigd. 
Kota Gede kreeg pas op 15 oktober 1920 een hulppostkantoor. 

Langs lijn 42 naar Srandakan, resp. naar Bros(s)ot en tenslotte Sewoegaloer, had Bantoel in of 
voor 1917 een bestelhuis, Paalbapang kreeg er één in of voor 1911 en Srandakan tenslotte één 
in of voor 1911. Bantoel kreeg op 15 augustus 1918 een hulppostkantoor, Srandakan had van 
1 juni 1914 tot 1 april 1916 een hulppostkantoor, op de laatste datum werd een nieuw 
hulppostkantoor te Bros(s)ot geopend. 

Het lijkt mij wat omslachtig om de uit West- of Oost-Java binnenkomende post van station 
Toegoe naar het hoofdpostkantoor in het centrum van Djokjakarta te transporteren, daar te 
sorteren voor lokale bestemmingen langs de N.I.S.M -lijnen en vervolgens op station Toegoe 
weer mee te geven aan vertrekkende treinen. Door te sorteren op het station Toegoe kon 
tijdwinst worden verwezenlijkt.  

Hetzelfde geldt ook voor de regionale post bestemd voor Oost- of West-Java. 
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Maar het blijft, bij gebrek aan informatie en materiaal, gissen. Mijn vraag aan de lezers is om 
hun collecties na te zien op het voorkomen van het doorgangstempel Djokjakarta - Station en 
de gevonden gegevens aan mij door te geven, zodat ik mijn hypothese verder kan toetsen. 

Mijn e-mail adres is janheijboer@casema.nl en mijn postadres is Hasebroekstraat 4, 2321 XL 
Leiden. 

Met dank aan de leden Henk Teunis en Peter Storm van Leeuwen, die een veel eerdere versie 
(van 2006!) van dit artikel voorzagen van hun commentaar en van aanvullende informatie. 

Gebruikte bronnen: 

 Delpher – Indische kranten uit de betreffende periode; 
 Jaarverslagen van de PTT van Ned.-Indië (1912 t/m 1918), geraadpleegd door  

P. Storm van Leeuwen; 
 T.J. Bezemer – ‘Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië’ (Leiden, ’s-

Gravenhage & Batavia, 1921); 
 P. Bulterman – ‘Poststempels Nederlands-Indië 1864-1950 (Deventer, 1981); 
 Ir. E. Krijthe – ‘De ‘Bergkoningin’ en de spoorwegen in Nederlands-Indië 1852-1949’ 

(brochure Nederlands Spoorwegmuseum, Utrecht, 1983); 
 P. Storm van Leeuwen – ‘Poststempelcatalogus Nederlands-Indië 1864-1942’ (Den 

Haag, 1995); 
 M.P. van Bruggen & R.S. Wassing – ‘Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden’ 

(Purmerend, 1998); 
 Jan de Bruin – ‘Het Indische spoor in oorlogstijd. De spoor- en 

tramwegmaatschappijen in Nederlands-Indië in de vuurlinie, 1873-1949’ (Rotterdam?, 
2003). 
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DUPLICAATBRIEVEN  UIT  DE  EERSTE  WERELDOORLOG 
VERZONDEN  UIT  HOEK VAN HOLLAND (II) 
Nico de Weijer 
 
In ZWP-nummer 168, bladzijde 22-26,  heb ik melding gemaakt van een set duplicaatbrieven, 
afkomstig van Fons Simons en Frans van de Heuvel, welke tijdens de Eerste Wereldoorlog 
naar Nederlands-Indië waren verzonden. De reden om brieven in tweevoud en met verschil-
lende schepen te verzenden, was om te voorkomen dat de inhoud van een brief verloren ging 
door het vergaan van het schip waarmee deze werd vervoerd.  
Dat vergaan kon gebeuren doordat het schip werd getorpedeerd of dat het schip (ook na de 
oorlog) op een zeemijn liep. Ditmaal tonen wij een nieuwe brief, die met het stoomschip 
Shirala naar Indië moest worden vervoerd. Dit schip werd echter op 2 juli 1918 door een 
Duitse onderzeeboot getorpedeerd. Hiermee is aanschouwelijk gemaakt dat het verzenden van 
duplicaatbrieven nuttig kon zijn.  
 

Hartelijk dank aan Henk Hospers die zijn albumblad met dit bijzondere poststuk voor ons 
blad beschikbaar stelde. De informatie over dit poststuk is geheel van zijn hand. 

EEN BRIEF VERVOERD DOOR HET IN 1918 GETORPEDEERDE 
STOOMSCHIP SHIRALA    
Henk Hospers 
 
De ondergang van het schip 
Het stoomschip Shirala was onderweg naar Java en werd op 2 juli 1918 in het Engelse Kanaal  
getroffen door een Duitse torpedo van de onderzeeboot UB/57. Toen het schip werd gelicht, 
trof men post aan. De post, waaronder deze brief, werd door de PTT naar de afzenders retour 
gezonden. Op de achterzijde van de brief werd door het postkantoor in Amsterdam een 
sluitzegel geplakt en de volgende aantekening geschreven: 
`Mail ± 30/5 ´18.  Getorpedeerd per ss Shirala. Terug uit Engeland 27.10. 19´ 
Op de sluitstrook en brief is een aankomststempel geplaatst met de datum en tijd: 27/10/19. 5-
6N). De PTT-aantekening zoals hiervoor geciteerd komt overeen met een soortgelijk poststuk 
in het bezit van F. Simons.  
 

Beschrijving van de “geredde” brief 
De brief is een incasso-opdracht van Nederland naar het buitenland (formulier 236 type C2). 
Op 30 mei 1918 is de brief aangetekend van Amsterdam naar Soerabaja in Nederlands-Indië 
verzonden, maar is daar vanwege de torpedering van het ss Shirala nooit aangekomen. De 
brief is in het aantekenregister ingeschreven met aantekenstrookje nr. 684 en het volgnummer 
1469, dat in blauw op de enveloppe is geschreven. Op de enveloppe zal in totaal voor 17 ½ 
cent zijn geplakt. 
Het totaal gefrankeerde bedrag is als volgt opgebouwd:  
*  een brief naar Nederlands- Indië tot 20 gram en vóór 1920 kostte 7 ½ cent; 
*  het aantekenrecht van 1 januari 1871 tot 1 maart 1921 was 10 cent. 
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Achterzijde van de geredde brief uit het getorpedeerde stoomschip Shirala 

 

Voorzijde van de geredde brief uit het getorpedeerde stoomschip Shirala 
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VERBROKEN VERBINDING MET TIMOR 
Han Dijkstra 
 
 
In 1975 verzond een vertegenwoordiger van Canada Post een FDC van een speciale uitgifte, 
die op 14 juli 1975 werd uitgegeven ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de 
Vrouw, naar de Directeur van de PTT te Dili (Portugees Timor). Deze FDC, die tweetalige 
informatie (Engels en Frans) over deze emissie bevatte, was geadresseerd aan de directeur van 
de posterijen te Dili, Portugees Timor (Afb. 1).  
 

 
 
Afb.1. De Canadese FDC met op de voorzijde het stempel dat aangeeft dat de postverbinding met Oost-Timor is verbroken. 
 
Het poststuk werd vanwege de onafhankelijkheidsverklaring van Oost-Timor op 7 december 
1975 en de daarop volgende, met veel geweld gepaard gaande Indonesische bezetting van 
Oost-Timor niet bezorgd. Hiervan getuigen de stempels op de voor- en achterzijde. 
 

Voorzijde (Afb. 1): Stempel in zwartblauw ‘Service Suspended / Return to Sender’. 
Achterzijde (Afb. 2): groot stempel in kader, in paars, ‘Return to Origin / Postal 
Communications / Djakarta / Suspended’ en stempel Jakarta-72 - 24.1.76.  
 
Het poststuk werd op 24 januari 1976 vanuit Djakarta geretourneerd naar Canada, dus na de 
Indonesische invasie. Oost-Timor werd uiteindelijk in 2002 onafhankelijk onder de naam 
Timor-Leste. Een bijzonder stuk uit een turbulente periode. 
 

IND 60 



Juni 2016                                                                         ZWP Mededelingenblad nr.169– bladzijde  34 
 

 
 
 

 
Afb. 2. Achterzijde met het grote 
retourstempel en poststempel 
Djakarta 72 – 24-1.76-9. Geen 
Canadees aankomststempel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afb. 3. De Franse versie van de tweetalige tekst met 
informatie over de Canadese emissie  
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VAN POSTWISSEL NAAR POSWESEL  

Nico de Weijer 

Na de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië werden geleidelijk postale formulieren 
vervangen door drukwerk in het ‘Indonesisch’. Voor de officiële formulieren werd dit centraal 
gedaan, maar soms moest de PTT-ambtenaar zelf een formulier maken. Vaak uit nood, omdat 
het formulier op was en het formulier gelijk nodig was.  
Als voor een Nederlands woord of begrip geen Indonesisch woord bestond, werd de 
Indonesische uitspraak van het Nederlandse woord fonetisch weergegeven.    
In die tijd (begin vijftiger jaren van de vorige 
eeuw) werd bij de eigen fabricage van een 
formulier een stencil gemaakt. Bij een klein 
formulier werd de tekst meerdere malen op een 
stencilblad getypt. Na het ‘stencilen’ van het 
stencilblad werd elke afdruk tot meerdere 
formulieren geknipt. Zo ook bij de hier 
afgebeelde formulieren welke werden gebruikt 
bij verlenging van de geldigheidsduur van een 
postwissel. Voor deze verlenging moest op dat 
moment (1954-1955) 50 sen recht worden 
betaald.  
Bij het typen van het stencilblad ging de Indonesische ambtenaar, die vaak een gedegen 
Nederlandstalige opleiding had genoten, desondanks wel eens in de fout. De Postwissel moest 
nu ‘Poswesel’ gaan heten. Ook ziet men soms tussenvormen zoals ‘wisel en ‘wessel’, maar 
dat zullen wel typfouten zijn. 

 

Afb. 1  De Wissel 
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Afb. 2  De Wisel 

 
Afb. 3  De Wessel 

 
Afb. 4  De Wesel 
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POSTINRICHTINGEN WNG: HAMADI 
Wim Vink 
 

HOLLANDIA-HAMADI, later JAYAPURAHAMADI 

 
 

Nederzetting 

Chamadi ("Cha" = mens; ch en h zijn in de lokale 
taal uitwisselbaar) vormen de adathoofd-groep van 
Tabati (Tobati), de grote nederzeting bij de 
zuidpunt van de landtong zuid van het 
tegenwoordige Hamadi 10. 

In 1897 bezocht de Resident van de Molukken 
D.W. Horst op de "Borneo" Tabati en installeerde 
daar met veel machtsvertoon het nieuwe "opperhoofd" van Tabati, genaamd Hamadi.12  

De vaste wal tegenover het eilandje Hamadi in het ZW deel van de Humboldtbaai werd 
aanvankelijk aangeduid met "Strandweg", later eveneens als "Hamadi" 3. Op de kaart van 
1915 heette het eilandje overigens Poelau Achmadi 3. 

Op 22 april 1944 19 landde de 41ste Divisie van het Amerikaanse leger in de Humboldtbaai; 
het 162ste Rgt Infanterie 2 landde op "White Beach 1", het Invasiestrand, waar een grote 
Japanse goederenopslag werd gevonden. Toen grote voorraden aan land waren gebracht, brak 
een eenzaam Japans vliegtuig door en bombardeerde de landingsplaats. Een grote brand en 
exploderende munitie veroorzaakten veel slachtoffers en legden een groot deel van de 
voorraden in de as; de toch al smalle weg langs het strand naar het binnenland raakte danig 
verstopt 21. Er was evenwel geen andere Japanse tegenstand op deze locatie. 

De Navy vestigde hier haar Small Boat Pool 3. Op het Invasiestrand staat sinds 22 april 1954 
een gedenkteken 10, 11 en er zijn nog steeds restanten van landingsvoertuigen te zien. Op deze 
locatie tussen Hollandia-Binnen en Hollandia-Haven werd na 1949 de wijk Hamadi voor 
Papoea-inwoners 15 en een aantal overheidsinstellingen gevestigd 4, 8, 9, zoals de zagerij van 
het Boswezen *. Daar bevond zich ook de Lagere Zeevaartschool, met een internaat. In de 
gebouwen daarvan werden op 12 december 1956 met de eerste leerlingen telegrafist de PTT-
opleidingen 17 gehuisvest. In 1959 werden 12 bedrijfsbeambten IV afgeleverd: 6 voor de 
Posterijen en 6 voor de Telegrafie 14. Hier kwam ook het Hptk Hamadi, dat diende voor de 
opleiding van postbeambten 17. 

Hamadi is thans een grote wijk van Jayapura met markten en een toeristencentrum 18. 
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POSTINRICHTING 

 HULPPOST- en TELEGRAAFKANTOOR: HOLLANDIA-HAMADI 

  geopend: 02.10.196122 (Noot 1) 

  verkorte benaming: Hlh 

  aansluitkantoor: Hollandia 

gesloten: 1963-1964?; in 1972 niet actief 20 

 KANTOR POS TERBANG (Kptb): JAYAPURAHAMADI 

   2007 of eerder gewijzigd in: 

KANTOR POS CABANG DALAM KOTA KELAS 10 (Kpc Dk, kelas 10) 

  geopend: 06.02.1985 

  aansluitkantoor: Kp Jayapura 

  verkorte benamig: Japh 

  postcode: 99222A, gewijzigd in 99221, maar in 2015 weer?? 99222A! 

  adres: Jalan Hamadi, Hamadi, Kec. Jayapura Selatan 

 

GEBRUIKTE STEMPELS 

   D a g t e k e n i n g s t e m p e l s  (Noot 1) 

A. NNG, rond rubberstempel type C1 "Hollandia-Hamadi"  
op 14.09.1961 per luchtpost naar Hollandia verzonden 5 
gezien van 03.10.1961 tot 15.08.1962 
 

B. IB, kortebalkstempel "JAYAPURAHAMADI" 
nummer 1,  x x x  
gezien van 03.07.1986 tot 16.09.1989  

       (instelling van de datumbalk meestal erg rommelig) 

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

1. NNG, 2-regelig HOLLANDIA HAMADI, zonder kastje, 22 x 7 mm 
op 23.10.1961 twee stuks per luchtpost naar Hollandia verzonden 6 
gezien van 08.12.1961 en 22.06.1962 

2. IB, éénregelig, zonder kastje JAYAPURAHAMADI, 32 x 4 mm 
gezien van 03.07.1986 en 08.09.2006 
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Noot 1. Over de status van dit kantoor waren de meningen blijkbaar verdeeld. Vóór de 
opening werd een bestelhuisstempel besteld en geleverd. Maar op 03.10.1961 schrijft HB 
Hollandia aan BOPTT 13 : "Het hulppostkantoor Hollandiahamadi werd per 2.10.1961 
opengesteld." Op de bijbehorende lijst staat: "NB. De benaming "bijpostkantoor" is vervallen 
en vervangen door "hulppostkantoor". 

Noot 2. Het HB Hollandia bestelt bij BOPTT op 16.09.1961 (brief 5998/vp/93.2), behalve de 
twee administratieve stempels ook: 

"1 hamerdagtekeningstempel met draaibare karakters, compleet met steel van het nieuwe type 
…. De stempel dient te zijn voorzien van de kantoornaam HOLLANDIA-HAMADI en het 
volgnummer 1." Dat stempel werd op 17.10.1961 bij Numerofa besteld en pas op 15.03.1962 
verzonden 7. Blijkbaar niet in gebruik genomen. 

* Bij het Boswezen op Hamadi begon in 1952 ook het Herbarium (aanvankelijk in een hok zonder daglicht!) 
onder leiding van de assistent-botanicus C. (Chris) Versteegh, die ook al had deelgenomen aan de Archbold 
Expeditie van 1938-1939. 
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Kantor Pos dan Giro / Hamadi / Jayapura: het postkantoor 
van Hamadi. 
Foto eerder afgebeeld in ZWP 109, blz. 15 = IB. 191, met 
dank aan Pim Vroegop. 
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PTT OPLEIDINGEN TE HAMADI, NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 
Wim Vink 
 

In het vorige artikel wordt bij de geraadpleegde literatuur o.a. ‘De Posterijen in vogelvlucht. 
1950 – 1962’ genoemd, geschreven door E.A. Mehlbaum. In deze beschrijving van de 
Posterijen van Nederlands-Nieuw-Guinea zijn enkele pagina’s gewijd aan de Opleidings-
school voor post-personeel in Hamadi, waarvan hieronder een samenvatting. 

Met de opleiding van postpersoneel is zodra mogelijk in 1950 begonnen. Na enkele jaren nam 
het aantal leerlingen toe, vooral van buiten Hollandia. Deze zijn toen gehuisvest in het 
internaat van de Lagere Zeevaartschool op Hamadi, waar ook de PTT-leslokalen kwamen. 
Postambtenaren gaven lessen naast hun eigenlijke taak. Begin 1953 werd een vaste leerkracht 
voor de algemeen-vormende vakken benoemd. Wat later kwam er ook een docent Engelse 
taal bij. 

Vanwege het beleid om versneld ambtelijke posities door Papoea's te laten vervullen, de 
‘papoeanisering’, moest de PTT in betrekkelijk korte tijd een groot aantal (41, een 
verdubbeling) leerlingen aannemen. De PTT-ambtenaar L.M. Uilenbroek werd vrijgemaakt 
en benoemd tot directeur van het PTT-onderwijs. Hij kreeg een woning op het terrein van het 
internaat op Hamadi. Zijn echtgenote zette zich in als ‘moeder van de leerlingen’. Medio 
september 1961 werd een nieuw internaat gebouw officieel in gebruik genomen.  

Zeven personen (6 mannen en 1 vrouw), die hun opleiding postdienst voltooid hadden, zijn 
voor 6 maanden naar Nederland gezonden en daar op verschillende postkantoren te werk 
gesteld. 
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POSTSTUKKEN HOLLANDIA-HAMADI 
Han Dijkstra 
 
Het rubberen rondstempel van Hollandia-Hamadi is een intrigerend stempel voor 
verzamelaars van de stempels van Nederlands Nieuw-Guinea. Zoals bekend, was dit type 
stempel gewoonlijk in gebruik op bestelhuizen, gesitueerd in doorgaans ver verwijderde 
bestuursposten van het gebied. Een bestelhuis in de hoofdstad Hollandia is om die reden een 
merkwaardig fenomeen. Bovendien is het slechts tien maanden in gebruik geweest, aan het 
einde van de NNG-periode. 
 
In zijn bespreking van dit kantoor, enkele pagina’s terug in dit nummer, geeft Wim Vink een 
verklaring, die overigens tot nieuwe verwarring leidt. Er was een bestelhuis-stempel besteld, 
dat inderdaad werd geleverd en in november 1961 in gebruik werd genomen. Het HB 
Hollandia beschouwde Hollandia-Hamadi echter als een hulppostkantoor. Dit is terecht, daar 
op deze postinrichting de verscheidenheid aan postale handelingen groter was dan in de 
bestelhuizen. De vestiging van de Opleidingsschool voor postpersoneel van de PTT-NNG 
heeft hier natuurlijk mee te maken. Vanwege deze status van hulppostkantoor werd voor 
Hollandia-Hamadi later een metalen stempel besteld, maar deze is nooit in gebruik genomen. 
  
Wat bij mij verwarring wekt, is het feit dat een hulppostkantoor in de ‘grote stad’ gewoonlijk 
een bijpostkantoor werd genoemd. Het HP Hollandia bleek echter tegen deze benaming 
bezwaar te maken. Waarom werden de kantoren Hollandia-Binnen en Hollandia-Noordwijk 
wel als bijpostkantoren beschouwd en Hollandia-Hamadi niet? Misschien kan Wim zelf 
hiervoor een verklaring geven, of anders wellicht Joop Hoogenboom, die op een 
clubtentoonstelling ooit exposeerde met een gespecialiseerde verzameling Hollandia. 
 

 Het ovale kantoorstempel van Bijpost- en Telegraafkantoor Hollandia-Noordwijk 

 
 

Het mysterie rond Hollandia-Hamadi wordt versterkt door het opvallend geringe aantal 
poststukken afgestempeld op dit hulppostkantoor. Als redenen worden twee feiten opgegeven. 
De eerste reden is dat het stempel slechts tien maanden in gebruik is geweest. De tweede dat 
in de wijk Hamadi voornamelijk Papoea’s woonden die geen of nauwelijks gebruik maakten 
van mogelijkheid tot correspondentie. Voor deze wijk werd ook de term ‘stadskampong’ 
gebezigd. 
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Fotokaart van de stadskampong Hamadi 
 
Hier valt volgens mij een en ander tegen in te brengen. Hamadi was een wijk in het zuiden 
van Hollandia, de hoofdstad, en het postvolume in Nederlands Nieuw-Guinea was in de jaren 
1961-1962 aanzienlijk. Ook als we zouden aannemen dat het postvolume van Hamadi niet 
hoger was dan vijf procent van dat van geheel Hollandia, dan zou het aantal gevonden 
poststukken in de honderden moeten lopen. Navraag bij de grote verzamelaars leert echter al 
spoedig dat zij al blij zijn wanneer zij één duidelijke afdruk in hun verzameling hebben. 
Bovendien werd het hulppostkantoor geopend vanwege de oprichting van een 
Opleidingsschool voor postambtenaren van de PTT. Die zullen weinig praktijkervaring in het 
verrichten van postale handelingen hebben kunnen opdoen, als er nauwelijks post te 
verwerken was. Daarnaast, zoals in het artikel van Wim Vink is te lezen, waren er 
verschillende bedrijven en instanties in Hamadi, die ook de nodige post zullen hebben 
verzonden. Of deden ze dat allemaal in Hollandia? Behalve de Opleidingsschool voor PTT-
postbeambten noemt Wim de Houtzagerij van het Boswezen  en de Lagere Zeevaartschool. 
 
Het is inderdaad opmerkelijk, dat er geen of nauwelijks ‘gewone’ brieven, briefkaarten of 
ansichtkaarten te vinden zijn met het stempel Hollandia-Hamadi. Er zullen toch zeker 
‘radiokaarten’ voor de aanvraag van verzoeknummers gezonden zijn aan de Radio Omroep 
Nieuw Guinea (RONG). Vandaar graag uw medewerking: meld dergelijke stukken aan de 
redactie en wij zullen ze in het volgende nummer opnemen. 
 
In mijn verzameling heb ik de volgende poststukken met het stempel van Hollandia-Hamadi.  
 
1  Deel van arbeidslijst, gestempeld 1 juni 1962, met daarop de handtekening van H. 
Fleuren, “De Chef van het Hulp- Post- en Telegraafkt” (bedoeld wordt ‘Hulppost- en 
Telegraafkantoor’). Vrijwel alle serieuze stempelverzamelaars van NNG bezitten wel stroken 
van dergelijke arbeidslijsten, waarvan de stempelafdrukken meestal vaag zijn. 
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2  Eerstedagenvelop Pago Pago, 18 juli 1962. Ook op eerstedagenveloppen is het stempel 
schaars, zeker wanneer men een ‘gelopen’ exemplaar wil bemachtigen. Het stempel kan 
eveneens voorkomen op enveloppen van de Veilig Verkeerzegels (datum van uitgifte 16 
maart 1962)  en de Jubileumzegel (datum van uitgifte 28 april 1962). 

 
 
3   Stortingsbiljet Rekening Courantdienst, stempeldatum 29 mei 1962. Achterzijde: 
openbalkstempel Hollandia 3 – I.VI.62-10. De betaler, ook een De Boer, geeft als zijn adres 
‘Dok 8’ op. Dok 8 was gelegen in het noorden van Hollandia (Hollandia-Noordwijk). 
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4  Internationale postwissel, opgemaakt op 8 december 1962. Was de postambtenaar, 
wiens handtekening in het onderste gedeelte zichtbaar is, een leerling van de Opleidings-
school? Links onder het administratieve stempel van Hollandia-Hamadi. 
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5  Twee stempels van Hollandia-Hamadi, van 13 en 14 november 1961, op de achterzijde 
van een postwissel uit Merauke aan een leerling van de Scheepvaartschool. 

 
6  Aangetekende brief, gestempeld 22 juni 1962, naar de Australische verzamelaar 
Tresise. De kantoornaam op het strookje is een afdruk van het administratieve stempel. Juist 
tarief: porto 30 cent, luchtrecht 15 cent per 5 gram, aantekenrecht 40 cent. 
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Achterzijde: doorgangsstempels van Biak en Sydney, aankomststempel Melbourne. 
 
 
Daarnaast enkele Hamadi-gerelateerde poststukken, gestempeld op andere kantoren in 
Hollandia.  
 
7  Eerstedagenvelop Vluchtelingenhulp 1960 

 
Envelop geadresseerd aan werknemer van de Houtzagerij van het Boswezen.  
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8  Groene rebuskaart met tekst in Bahasa, gestempeld Hollandia 7, datum onleesbaar

 
Afzender Max Jowe, leerling of onderwijzer van de Lagere School B te Hamadi 
 
 
9  Radiokaart Kotabaruirian 1963 (datum onleesbaar) 
 
  

 
Afzender Steven/Stieven geeft op de achterzijde van de kaart zijn adres als ‘Tjemara Beach, 
Hamadi Hostel’. Is het Hostel het internaat van de Opleiding voor Postbeambten?  
Siswa = leerling, student. 
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10  Radiokaart Kotabaruirian 24.5.63 
 

 
Afzender Sjonny, Berth, Marjan, Siswa Telcominikasi, aan de Tobatistraat in Hamadi. 
Weer een verwijzing naar het instituut. 
 
Enkele poststukken uit de Indonesische periode. Hollandia-Hamadi heet nu Jayapurahamadi. 
 

11  Jayapurahamadi – 1 24.5.87 
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12  Jayapurahamadi 1 - 01.9.87 
 

Collectie J.P.H. Hoogenboom 
 
13 Jayapurahamadi 1 - 03.7.86 
 

 

 
Collectie J.P.H. Hoogenboom 
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    Uitsnede: gestempelde aantekenstrook van Hamadi 

 
 

Ter afsluiting 
 

Wim Vink begint zijn bespreking van Hollandia-Hamadi met de nederzetting Tobati. Deze 
naam komt niet voor in postale stempels, echter wel in administratieve. De naam Tobati leeft 
voort als een van de districten van de Onderafdeling Hollandia, met als hoofdplaats 
Hollandia-Binnen. 
 
14  
Dienststempel Districtshoofd Tobati, op de achterzijde van een binnenlandse postwissel 
aangebracht ter legalisatie van de handtekening van de begunstigde. 
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KAMMA, EEN NIEUW BESTELHUIS? 
Han Dijkstra 

Het afgelopen jaar was ik regelmatig bezig om poststukken te zoeken als illustraties bij de 
fraaie artikelen van Wim Vink over de postinrichtingen van Nederlands Nieuw-Guinea. Op 
hol geslagen door de vondst van een nog onbekend stempel van Fakfak en een merkwaardig 
stempel van Toep, loop je al gauw het risico dat je ze ziet vliegen. Een langstempel Kamma! 

 

 
Helaas, dit is geen nieuw bestelhuisstempel, maar het persoonlijke stempel van Ds. F.C. 
Kamma, met zijn adres en telefoonnummer, dat waarschijnlijk door een van zijn kinderen is 
misbruikt om het hier afgebeelde bijzondere vlucht-couvert van de eerste vlucht van de  
lijndienst Amsterdam – Biak (1951) te verminken. Wij kennen ds. Kamma o.a. van  het boek 
‘Kruis en Korwar’, dat onder zijn redactie in 1953 bij Voorhoeve in Den Haag verscheen. 
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FILATELIE  IN  SURINAME:  ZWANENZANG 
Bert van Marrewijk 

In ZWP Mededelingen nr. 165 en 166 (1, 2) heb ik uitgebreid verslag gedaan van de situatie 
bij het Surinaamse postbedrijf Surpost en de georganiseerde filatelie in Suriname. Beide 
artikelen zijn weinig optimistisch over de huidige situatie en de toekomst. In dit korte 
overzicht, gebaseerd op mijn waarnemingen tijdens mijn recente verblijf in Suriname (27 
maart -16 april 2016) en vooral een viertal bezoeken aan Mw. Willy van Leesten-Samson, het 
laatste boegbeeld van de Surinaamse Filatelisten Vereniging, bevestigen het negatieve beeld. 

 
Afb. 0. Naast de Gijsbertstraat kent Paramaribo ook een Gijsbertusstraat, de officiële doopnaam van de auteur. De fiets 
waarmee de schrijver door Paramaribo en ommelanden trok, is gestald tegen de paal met het naambordje. 

(geen) Post in Suriname 

Bij mijn eerste bezoek (dec. 2012-jan. 2013) trof ik ten huize van mijn dochter en haar gezin 
aan de Gravenberchstraat nog enkele aan eerdere bewoners gerichte poststukken aan. Al deze 
stukken waren afkomstig van de Surinaamse belastingdienst, ongefrankeerd en alleen 
voorzien van een stempel F.B.A. (Frankering bij Abonnement) in verschillende uitvoeringen. 
Bij mijn latere bezoeken (nov.– dec. 2014 en maart–april 2016) bleek dat op beide volgende 
woonadressen (Gijsbertstraat en sedert jan. 2016 Dhaarsinghweg, Distr. Wanica) nog nooit 
een binnenlands poststuk was besteld! Ook post uit het buitenland was minimaal. Het enige 
ontvangen poststuk werd bezorgd op een tijdelijk woonadres aan de Karoekondrestraat (bij 
schoonpapa) en was een door mij tijdens de Kerstperiode verzonden eindejaarswenskaart. 
Ook schoonpapa kreeg een kaart van mij, maar drie andere wenskaarten, o.a. aan Willy van 
Leesten, zijn nimmer aangekomen. Geen aanmoediging om van de postale weg naar Suriname 
nog verder gebruik te maken. 
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Alle door mij bezochte vrienden en kennissen bevestigen dit beeld. Binnenlandse post wordt 
nauwelijks verstuurd en post van buiten komt lang niet altijd aan. Van een van hen krijg ik ‘de 
oogst’ van de afgelopen 15 maanden: twee kerstkaarten uit Nederland (maar niet de mijne!) 
en een poststuk uit Spanje. 

Financiële perikelen 
Financieel verkeert Suriname al enige tijd in zeer zwaar weer. De belangrijkste 
inkomstenbronnen, olie en goud, brengen weinig meer op. Wat de olie betreft lijkt het erop 
dat de opbrengsten nauwelijks of niet opwegen tegen de kosten van winning, raffinage en 
transport. Aangezien ook de schatkist bijna leeg is en vreemde valuta nauwelijks meer 
voorhanden zijn, heeft Suriname een half jaar geleden de nationale munt, de Surinaamse 
dollar (SRD), met 20% gedevalueerd en ook de koppeling) aan de US $ losgelaten. 
Momenteel is de Surinaamse munt in een neerwaartse glijvlucht beland. Was de koers ten 
opzichte van de € vorig jaar nog ongeveer 4 op 1, bij mijn aankomst was de verhouding al 
opgelopen naar 5 op 1 en in de drie weken van mijn aanwezigheid zakte de koers verder in tot 
ca. 7 op 1. Volgens het IMF ligt de reële waarde van de SRD eerder bij 10 op 1 USD, dus een 
verdere daling lijkt waarschijnlijk. 
Aangezien in Suriname bijna alles wordt geïmporteerd, voelt de consument elke verandering 
direct in zijn portemonnee. Maar ook de weinige producten, die lokaal geproduceerd worden -
als verse groenten en fruit, melkproducten en vlees en vis- en allerlei vormen van 
dienstverlening, worden in rap tempo in prijs verhoogd, omdat bijv. de boer meer kwijt is aan 
productiekosten en de (particuliere) buschauffeur meer moet betalen voor benzine en 
onderhoudskosten van zijn voertuig(en). Ook Surpost heeft zich bij voorbaat ingedekt door 
een stevige verhoging van haar tarieven, zoals we hierna zullen zien.  

Hopelijk komt niet zover als in het begin van ons millennium, toen de 20.000 gulden in Afb. 
1 niet meer genoeg waren om 10 brieven naar Nederland te vliegen!; Afb 2a en 2b. 

 

 
 

Afb. 1. Twee bankbiljetten van SRF 10.000 uit 1997  
resp. 2000 
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Afb. 2a. Aangetekende brief uit augustus 2000 met bonte frankering SRF 3000 van Paramaribo naar Nederland. Ondanks het 
geschreven ‘Spoed’ zijn er geen aanduidingen die wijzen op expresbestelling. 

Afb. 2b. Brief met frankering SRF 2800 van Nieuw Nickerie met (droog)stempel 17.06.20 8- . Vermoedelijk verzonden in 
2004, het laatste jaar, dat de SRF-zegels nog gebruikt konden worden. 
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Postwaarden en posttarieven 
Enkele decennia geleden waren ook aan de loketten van kleine postvestigingen (bij- en 
hulpkantoren, postdepots) nog vrij veel verschillende frankeerzegels te koop. Dat blijkt uit de 
vaak fraaie frankeringen uit de periode tot de overgang naar de SRD; Afb 3.  
 

 

Afb. 3. Tot 2004 komen frankeringen met bijzondere zegels nog algemeen voor. De vakantiekaart uit november 1999 en de 
Postbankenvelop uit februari 1997 illustreren dit. Zie ook Afb. 2a en 2b. 

Ontstond toch schaarste dan loste Surpost dat op met voorraden oude frankeer- of portzegels, 
het uitgeven van ‘Port Betaald’-zegels en andere inventieve oplossingen. Daarnaast werd op 
alle postvestigingen, ook bij de postdepots -een soort postagentschappen- gebruik gemaakt 
van de rode loketfrankeerstempels; Afb. 4. 
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Afb. 4. Vakantiekaart met loketfrankeerstempel Paramaribo-Kerkplein/ LK 1 uit augustus 1999. Tarief SRF 375. De C in het 
waardestempel dient als G gelezen te worden. Later zal deze C gekapt worden. 

Zelfs zijn sporadisch postwaardestukken (briefkaarten en luchtpostenveloppen) gebruikt. 
Momenteel zijn de voorzieningen tot het meest minimale verschraald. De postdepots, voor 
zover niet opgeheven, zijn gedegradeerd tot postzegelverkooppunten en brievenafhaaladres. 
Nog maar enkele postpunten hebben een loketfrankeerstempel, alternatieve postwaarden zijn 
niet meer beschikbaar en de enige frankeerzegels die nog aan de loketten worden verstrekt 
zijn de 8 waarden van de permanente vogeltjesserie uit 2008 (Zo. 1559-1566). Al de andere 
door Van Reijen International Agencies uitgebrachte ongein gaat linea recta naar de 
onwetende klanten in het buitenland. In de ‘postwinkel’ bij het Hoofdpostkantoor op het 
Kerkplein is van alles te koop behalve postzegels. Daarvoor moet ik naar ‘loket 6’, het laatste 
overblijfsel van de vroegere ‘Filatelistische Dienst’, die toen nog in een prachtig eigen pand 
op Zorg en Hoop zetelde. Bij loket 6 wordt een morsig voorraadboek tevoorschijn gehaald, 
waarin kleine hoeveelheden ‘gelegenheidsuitgiften’ van de laatste jaren zitten. Omdat ik een 
aangetekende brief à raison van SRD 23 wil versturen, probeer ik voor SRD 30 een half vel 
van een vissenserie aan te schaffen met de bijbehorende tussenstrook. Maar dat kan niet -
hoewel iemand voor mij, dat wel gekregen heeft, zoals blijkt uit een aanwezig half velletje 
zonder tussenstrook- Ik moet een heel vel kopen. Ja dag, bekijk het maar. Dan maar geen 
aangetekend stuk maakwerk. Verbluft staart de lokettist me na.  

Bij mijn twee vorige bezoeken stuitte ik op het probleem, dat op geen enkel postpunt 
tarieflijsten beschikbaar waren. Zelfs op het hoofdkantoor en het internationaal uitwisselings-
kantoor aan de Loorstraat kon men mij daar niet aan helpen. Alleen in het postdepot van 
Office World in de Hermitage Mall aan de Lalla Rookhweg -de Lalla Rookh was het eerste 
schip met Brits-Indische contractarbeiders, dat in 1873 in Suriname aankwam- was eind 2014 
een tarieflijst op de balie geplakt, waarvan ik de essentiële gegevens toen overgeschreven heb; 
zie (2). 

Ook ditmaal lukt het me aanvankelijk niet tarieflijsten te bemachtigen en begin ik weer met 
het overschrijven van enige gegevens van de Tarieflijsten van 1 maart 2016 in postdepot 
Office World; Tabel 1. De oude lijst -van januari 2015- is helaas al weggegooid. Noch andere 
depots in Paramaribo, noch het hoofdkantoor aan het Kerkplein, kunnen/willen me kopieën 
van de tarieflijsten geven.  
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Tabel 1. Enkele tarieven van postzendingen per 1 maart 2016 in SRD als vermeld op de 
tarieflijst bij postdepot Office World, Hermitage Mall, Lalla Rookhweg, Paramaribo 

Binnenlandse tarieven 

Gewicht (g) Brieven Drukwerk Ansichtkaarten 

< 20 4,75 3,50 3,70 

20-99 12,75 9,25  

100-249 29,40 21,40  

250-499 54,50 40,30  
 

Buitenlandse tarieven (brieven) 

Zone Basistarief Toeslag per 10g Totaal ≤ 10g 

Amerika/Caraïben 5,85 2,15 8,00 

Europa 5,85 2,15 8,00 

Azië 5,85 6,25 12,10 

Afrika 5,85 3,55 9,40 

Australië 5,85 5,20 11,05 
 

Buitenlandse tarieven (drukwerk/ansichtkaarten) 

Zone Basistarief Toeslag per 10g Totaal ≤10g 

Amerika/Caraïben 4.05 2,15 6,20 

Europa 4,05 2,15 6,20 

Azië 4,05 6,25 10,30 

Afrika 4,05 3,55 7,60 

Australië 4,05 5,20 9,25 
 

Dit keer brengt mijn schoonzoon redding. Aangezien mijn familie nu woonachtig is in het 
district Wanica, ten zuidwesten van Paramaribo, moet hij voor een overschrijvingsbewijs naar 
het dichtstbijzijnde postdepot in de buurtschap Koewarasan, dat ressorteert onder het Pkt. 
Lelydorp en hij brengt mij van de ligging van dit postpunt,- op niet meer dan een half uurtje 
fietsen van de Dhaarsinghweg- op de hoogte. In het piepkleine winkelcentrum van 
Koewarasan (Afb. 5, 6) word ik uiterst vriendelijk te woord gestaan door een zeer 
geïnteresseerde eigenaar, dhr. Ramdas. 
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Afb. 5. Winkelcentrum Koewarasan. Op de lijst met ‘speciale diensten’ links staat ‘Surpost’ bovenaan. Zie ook de postbussen 
rechts. 

 
Afb. 6. Overzicht Winkelcentrum Koewarasan. Links de ingang naar de postbalie; rechts de ’Gazelle’ van de schrijver (in 
bruikleen van mijn kleinzoon). 
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Hij maakt gratis fotokopieën zowel van een tarieflijst buitenland van 2016 als van de 
tarieflijst van 2015; Afb. 7, 8. 

 

 

 

 
Afb. 7. Tarievenlijst per 1 januari 2015. Bij de internationale tarieven ontbreekt de toeslag per 10 gram voor 
drukwerkzendingen.  
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Afb. 8. Tarievenlijst voor internationale postzendingen per 1 maart 2016.  
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Bovendien kan ik ook binnen de winkel enkele foto’s maken; Afb. 9-11 

Afb. 9. Interieur Winkelcentrum Koewarasan. Het loket van 
Suribet, een gokorganisatie, die naast sportweddenschappen 
ook een lotto met jackpot organiseert, is degelijk beschermd 
met ‘dievenijzers’, zoals dit gesmeed traliewerk in Suriname 
heet. Roofovervallen -vaak gewelddadig- zijn een dagelijkse 
werkelijkheid. 

Afb. 10. Interieur Winkelcentrum Koewarasan. Ook het 
Surpostloket  is door dievenijzers afgeschermd. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Afb. 11. Interieur Winkelcentrum 
Koewarasan. Er zijn meer klanten 
voor Suribet dan voor Surpost. Veel 
Surinamers wagen graag een gokje, 
vooral nu de waarde van de SRD 
dagelijks verder vermindert. 
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Helaas is me pas achteraf opgevallen, dat bij de tarieflijst van 2015 rechts een stukje 
informatie is weggevallen. De toeslag per 10g voor drukwerk is niet vermeld. Als we in 
analogie met de lijst van 2016 aannemen, dat de toeslag per 10g voor drukwerk evenveel is 
als bij brieven (dus SRD 1,40 ) dan was het tarief voor een ansichtkaart in 2015 SRD 4,20, 
een verdubbeling van het tarief van 2014! Dit tarief blijkt ook voor te komen op een 
ansichtkaart van eind 2015 met de merkwaardige datering -8.XX.20-15; Afb. 12. 

 
Afb. 12. Fragment van een vakantiekaart uit 2015 met frankering SRD 4,20 (0,30 + 1,40 + 2,50). Opmerkelijke datering -
8.XX.20-15 (=2015). 

Op de tarievenlijst van 2016 zijn de toeslagen al in het tariefbedrag verwerkt; verzenden van 
een ansichtkaart naar Europa kost nu SRD 6,20 en een brief van de 1e gewichtsklasse SRD 
8,00. Fikse prijzen. Per 1 maart was SRD 8,00 nog ruim € 1,50 waard; bij mijn vertrek is dat 
nog maar iets meer dan €1. Laten we zeggen, dat Surpost een vooruitziende blik had. 

De tarievenlijst van Koewarasan is veel gedetailleerder dan die bij Office World en geeft voor 
alle stappen van 10g de totaalprijs. Dat bespaart de lokettist een hoop rekenwerk. 

Surpost heeft sowieso niet zo’n hoge pet op van de rekenvaardigheid van haar kantoorhouders 
en stuurt naar de kantoren ook een tarieflijst (niet in mijn bezit; wel gezien) waarop bij een 
aantal gangbare tarieven is aangegeven hoe deze uit de beschikbare acht permanente zegels 
(exact of bij benadering) kan worden samengesteld. Zo wordt voor een ansichtkaart naar 
Europa de combinatie SRD 1,85 + 2 x 1,40 + 0,75 + 0,50 + 0,30 = SRD 6,20 
‘voorgeschreven’. Aangezien de reeks geen waarde 1,85 bevat kan dat bedrag door SRD 1,40 
+ 0,45 vervangen worden, waardoor dan wel 8 zegels nodig zijn voor juiste frankering. Ik 
kom echter op geen enkel kantoor/postdepot deze combinatie tegen. Mogelijk omdat van een 
of meer van deze waarden er na enkele weken geen voorraad meer is -de zegeldistributie 
verloopt nogal traag-. Maar een andere reden -in elk geval bij depot Office World- is, dat de 
depothouders nog met oude samenstellingen zitten van het vorige jaar, die ze zo snel mogelijk 
kwijt willen en die ze dan met enkele nieuwe zegels -al dan niet voorverpakt in kunststof 
zakjes- aanvullen. Zo kreeg ik voor een kaart naar Nederland bij Office World twee zakjes, 
een met de waarden SRD 2,50, 1,40 en 0,30 = SRF 4,20 (dat komt overeen met het boven 
berekende kaarttarief van 2015!) en het tweede zakje met SRD 0,90 (2x) en 0,30 = SRD 2,10. 
Samen goed voor SRD 6,30, dus slechts 10 ct teveel; Afb. 13 en 14 
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Afb. 13. Office World. Ingesealde 
frankeerpakketjes voor verzending van een 
kaart naar Europa. Beneden combinatie SRD 
0.30 + 1,40 + 2,50 = 4,20, het kaarttarief van 
2015. Boven de aanvullingswaarden SRD 0,30 
+ 2x 0,90 = 2,10. Samen SRD 6,30; 10 cent 
teveel. 
 

Afb. 14. Office World. Deel van een naar Nederland verstuurde ansichtkaart met de zegelcompositie uit Afb. 13. 

Het tarief voor een brief naar Europa kan gerealiseerd worden met één zakje met de waarden 
SRF 4,00 + 1,40 (3x) = SRF 8,20, twintig cent boven het tarief; Afb. 15 en 16. 

 
Afb. 15. Office World. Ingesealde zegels voor frankering van een brief tot 10 gram naar Europa: SRD 4,00 + 3x 1,40 = 8,20.   
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Afb. 16. Office World. Deel van een brief naar Nederland met de zegelcompositie uit Afb. 15. 

De nota van Office World -frankeerzegels voor 30 kaarten en twee enveloppen-, af te rekenen 
bij Kassier Mireille, is toch best pittig te noemen: SRD 208,50, toen nog ruim 40 euro! Afb. 
17 en 18. Waarom verstrekt Office World voor de frankering van brieven geen pakketjes van 
2x SRD 4,- kan men zich afvragen? Wellicht omdat het pakketje van 3x SRD 1,40 ook een 
bestaand setje voor het oude kaarttarief van SRD 4,20 vormt? 

 

 
 

 
 

 

Afb. 17 (links).  Office World. Kassa-bon. Alle zegelpakketjes (van SRD 2,10, 4,20 resp. 8,20) hebben een ‘inpak’-toeslag 
van SRD 0,05. 
Afb. 18 (rechts). Office World. ‘Mireille’ in actie achter de Surpostbalie.
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Het blijkt dat ieder postpunt zijn eigen zegelsamenstelling maakt om tot (ongeveer) het 
officiële tarief te komen. Enkele samenstellingen zien we in Tabel 2. 

 

Tabel 2. Samenstelling van frankeerzegels voor een briefkaart naar Europa bij vier 
postpunten in Paramaribo (2) resp. Lelydorp (2) eind maart/begin april 2016 

Naam Postpunt Samenstelling waarden 
(SRD) 

Totaalbedrag (SRD) 

Ali’s Drugstore 2x 2,50 + 1,40; Afb. 19, 20 6,40 

Office World 2,50 + 1,40 + 2x 0,90 + 2x 
0,30 

6,30 

Koewarasan 4,00 + 2x 1,40; Afb. 21 6,80 

Lelydorp 3x 1,40 + 4x 0,50; Afb. 22a, 
b 

6,20 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Afb. 19. Ali’s Drugstore. ‘Pakketje’ (niet ingesealde) frankeerzegels voor 
ansichtkaart naar Europa: SRD 1,40 + 2x 2,50 = 6,40. 
 

Afb. 20. Ali’s Drugstore. Kassabon. Zegels niet 
ingeseald, dus geen ínpak’-toeslag berekend. 
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Afb. 21. Winkelcentrum Koewarasan. Pakketjes SRD 4,- + 2x 1,40 = 6,80 (voor ansichtkaart naar Europa) resp. 2x SRD 
4,00- (voor brief).  

 
Afb. 22a. Lelydorp. Enige postvestiging met eigen samenstelling van zegels voor juist tarief ansichtkaart naar Europa: SRD 
4x 0,50 + 3x 1,40 = 6,20. Afstempeling Paramaribo-Nieuwe Haven 11.IV.20-16. Blauw kantoornaamstempel Surpost / 
Lelydorp op verzoek bijgeplaatst.

Afb. 22b. Voorzijde van Afb. 22a. Dit ANWB-bord heeft vele jaren bij Zanderij gestaan en toont de afstand naar de andere 
‘hoofdsteden’ van het toenmalige Nederlandse Koninkrijk. 
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We zien, dat alleen Lelydorp een combinatie heeft gevonden die exact het tarief van SRD 
6,20 oplevert, maar daar zijn wel zeven zegels voor nodig. In Koewarasan is de 
tariefoverschrijding het hoogst, 80 dollarcent. Dat lijkt weinig maar in de Surinaamse 
verhoudingen -een busritje van Koewarasan naar centrum Paramaribo kost dan nog SRD 
1,25- is de overschrijding aanzienlijk en het tariefniveau voor velen sowieso onoverkomelijk 
hoog. Als u nog eens een kaart uit Suriname krijgt, zal dat vooral zijn van vakantievierders en 
familiebezoekers met harde valuta op zak. Overigens rekent Koewarasan voor een brief wel 
het juiste tarief van 2x SRD 4,-. 

Bij bezoek aan kennissen in Lelydorp krijg ik nog enkele setjes ingesealde postzegels voor het 
kaarttarief van 2014 (SRD 2,10); Afb. 23. 

 
Afb. 23. Ingeseald pakketje zegels voor ansichtkaart naar Europa uit 2014. Naast een bijzondere frankeerzegel zijn twee 
vogelzegels uit de guldensperiode (1977!) ingesloten.  

Deze combinatie van een herdenkingszegel van SRD 1,00 en twee vogeltjeszegels uit de 
guldensperiode (Zo. 85 uit 1977!) ben ik destijds zelf niet tegengekomen. Enkele van deze 
zegels, alsook enige in 2013 door mijzelf overgehouden bijzondere zegels (vlinders Zo. 1501 
en 1506 uit 2008), gebruik ik voor frankering van enkele ansichtkaarten en brieven; Afb. 24. 
Al deze zegels zijn geaccepteerd en afgestempeld, inclusief een brief met 5 cent 
onderfrankering; Afb. 25. 

 
Afb. 24. Deel van ansichtkaart naar Nederland met ‘mengfrankering’ van permanente vogeltjes serie (SRD 0,90), oude 
guldenswaarde (55 cent) en bijzondere zegels (SRD 0,45 + 1,- + 2x 1,70 = 4,85). Totaal SRD 6,30; 10 cent teveel. 
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Afb. 25. Deel van 5 cent ondergefrankeerde brief met mengfrankering van permanente (SRD 2,80) en bijzondere zegels (SRD 
5,15). Totaal SRD 7,95. 

Ook een kaart, die al was voorgefrankeerd met een vlinderzegel van 20 ct uit 1972 (NVPH LP 
48), aangevuld met SRD 6,- komt probleemloos door de barrage; Afb. 26. 

 
Afb. 26. Deel van ansichtkaart, gefrankeerd met permanente vogeltjeszegels SRD 0,30 + 2x 0,90 + 1,40 + 2,50 = 6,00, 
aangevuld met vlinderzegel 20 cent uit 1972. Totaal 6,20 (= juist tarief), maar vlinderzegel nog geldig?? 

In de eerste jaren na de verzelfstandiging zag je nog wel vaker mengfranklering met deze 
vlinderzegels, maar ik betwijfel of ze nu nog geldig zijn. Zelf componeerde ik nog een juiste 
frankering van SRD 8,00 via SRD 4,00 + 2,50 + 0,75 + 0,45 + 0,30; Afb. 27. 
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Afb. 27. Eigen compositie voor juist brieftarief: SRD 0,30 + 0,45 + 0,75 + 2,50 + 4,00 = 8,00. 

Al deze halsbrekende toeren had Surpost ons en zichzelf kunnen besparen door aanvullende 
waarden uit te (laten) geven van de permanente vogelzegels of gewoon wat van de nu 
onbenutte ‘bijzondere zegels’ met hogere waarden van de agent op te eisen. Of moeten ze al 
blij zijn dat Van Reijen überhaupt nog zegels wil leveren aan deze zieltogende 
postorganisatie?  

Opsporing verzocht 
Op post uit de Republiek Suriname van de laatste decennia van de vorige eeuw, toen de 
loketfrankeerstempels werden ingezet als handige manier van frankeren, komen vrij 
veelvuldig de particuliere roodstempels Ali’s Drugstore (Afb. 28) en Toetie’s Paper & 
Giftshop (Afb. 29) voor. 

 

Afb. 28. Frankeermachinestempel Ali’s Drugstore (FM 027) op fragment van ansichtkaart naar Nederland. Frankering SRF 
650 en datering 10.II.01 (=2001).

 
 Afb. 29. Frankeermachinestempel Toetie’s Paper & Giftshop (machinenummer FM 29 niet leesbaar) op uitsnede van 

grootformaat envelop naar Nederland. Frankering SRF 2300 en datering -3.2.03 (=2003).  
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Zo vaak, dat het onwaarschijnlijk is, dat het hier particuliere post van deze bedrijven betreft. 
Temeer omdat de meeste stempelafdrukken voorkomen op vakantiekaarten en zakelijke post 
van derden naar Nederland. Het lijkt er eerder op, dat het hier gaat om gebruik van 
firmastempels bij officiële postdepots van Surpost. Ali’s Drugstore staat als zodanig nog 
vermeld in de lijst van postdepots uit 2012 die ik in (1) afbeeldde. Deze vestiging vind ik in 
de Tourtonnelaan in ‘Klein Brazilië’, het gebied ten noorden van de voormalige Gravenstraat 
(nu Henck Arronstraat) waar zich veel Braziliaanse gouddelvers en andere gelukzoek(st)ers 
hebben genesteld; Afb. 30 en 31. Of het frankeermachinestempel nog in gebruik is kan de 
winkelbediende mij niet vertellen; hij schijnt absoluut niet te begrijpen waar ik het over heb. 

 
Afb. 30. De Chinese winkelier aan de Anamoestraat, het noordelijke verlengde van de Tourtonnelaan in ‘Klein Brazilië’ past 
zich aan: Supermarkt wordt Supermercado en ‘omoe snesie’ (oom Chinees) afficheert zich als ‘Varejo e atacado mas barato’ 
(= de goedkopere groothandel en detaillist).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 31. Ali’s Drugstore. Buitenaanzicht van het 
bedrijf aan de Tourtonnelaan. 
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Moeilijker is de speurtocht naar Toetie, in wier verblijfplaats Willem Erfmann bijzonder 
belang stelt. Oud liefje Willem?? In 2012 staat het al niet meer in de lijst van postdepots. Veel 
mensen, die ik ernaar vraag, weten wel van het bestaan af en dat het ergens in of in de buurt 
van de Verlengde Gemene Landsweg moet zijn geweest, maar dat wist ik zelf ook wel. 
Gelukkig biedt Willy van Leesten weer uitkomst. De winkel bestaat niet meer en lag niet zo 
ver van haar woning vandaan. Zij situeert de winkel op de kaart van Paramaribo op een hoek 
van de Henrijstraat (voor de kenners: ten noorden van en evenwijdig aan de Verlengde 
Gemene Landsweg ter hoogte van de Brokopondolaan en de Van Brussellaan).  

 

Filatelie in Suriname 
De filatelie in Suriname bestaat nog alleen bij de gratie van Willy van Leesten-Samson, de 
voorzitter van de nauwelijks meer functionerende Surinaamse Filatelisten Vereniging; Afb. 
32. 
 

 
Afb. 32. Willy van Leesten-Samson, voorzitter van de Surinaamse Filatelisten Vereniging, op haar bloemrijke boventerras. 
 

Op haar balkon vol bloeiende planten praten we bij een verfrissend glas orgeade of 
vruchtendrank uren lang -verdeeld over vier ochtenden- over de (oorzaken van de) teloorgang 
van de filatelie in Suriname en bekijk ik haar boeiende verzamelingen; Afb. 33. 
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Afb. 33. De al aardig bijgekleurde ‘fietsende schrijver’ bestudeert een ’rampstuk’ uit de verzameling van Willy van Leesten. 

Actief verzamelen doet Willy niet meer, teleurgesteld als ze is door de uitgiftepolitiek van de 
allesbepalende agent op Guernsey en de volslagen ongeïnteresseerdheid bij de leiding van 
Surpost. Als voorbeeld hiervan noemt ze de Kerstbeurs van het afgelopen jaar, waar zij op 
verzoek van Surpost een propagandastand had ingericht om bezoekers met de filatelie in 
contact te brengen. In de drie dagen dat ze daar haar stand ‘bevrouwde’, vertoonde zich geen 
enkele vertegenwoordiger van Surpost. Zelfs de toegezegde tegemoetkoming voor de kosten 
van huur, opzetten en inrichten van haar stand is nooit betaald. 

Willy’s verzameling -voor zover ik die gezien heb- bestaat volledig uit poststukken en postale 
documenten en beslaat de periode van ongeveer 1900 tot 2010. Naast echt gelopen stukken, 
waaronder veel met interessante en bonte frankeringen en enkele echte toppers als een 
‘rampenbrief’ en een modern stuk met zegel met dubbele nieuwe waardeopdruk- bevinden 
zich in haar verzameling veel stukken met gelegenheidsstempels of andere 
stempelbijzonderheden: laatste-dagafstempelingen, eerste-vluchtstukken met accent op 
binnenlandse vluchten, maximumkaarten en carnets. Vooral van de carnets, waarvan er 
volgens mij vele in Nederland niet bekend zijn, bezit zij een imponerende collectie. En dan 
bedoel ik niet die gewatteerde ondingen, die je in geen enkele verzameling kunt inpassen, 
maar goed opbergbare, fraai gestempelde en vaak zeer informatieve ‘gedenkboekjes’, die een 
groot aantal belangrijke gebeurtenissen uit de recente Surinaamse geschiedenis illustreren. 
Sommige carnets zijn simpel en sober, maar andere zijn in prachtige meerkleurendruk 
uitgevoerd, enkele zelfs met zilver- en gouddruk. Veel van Willy’s carnets hebben speciale 
handtekeningen van de ontwerper of andere bij de uitgifte betrokken persoonlijkheden. 
Opvallend is, dat de Surinaamse Filatelisten Vereniging in haar nadagen nog een aantal eigen 
jubileumcarnets heeft laten verschijnen.  

Van enkele onderdelen van haar verzameling heb ik aantekeningen gemaakt, vooral van  
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gelegenheidsstempels, carnets en maximumkaarten. Deze gegevens zal ik nog wat nader 
uitwerken en dan overdragen aan de specialisten van dit materiaal bij ZWP. Fred, Teus en 
Jacques mogen dat dan verder uitwerken; maak de borst alvast maar nat. Zij kunnen mijn 
notities vergelijken met wat er in ZWP en bijlagen al is vastgelegd over deze onderwerpen en 
het ontbrekende bij Willy opvragen. Vergeet dan niet Willy ook een kopie van jullie 
eindproduct toe te sturen. Tot mijn verbazing blijkt zij geen exemplaar te hebben gekregen 
van het boekje over de Gelegenheidsstempels van de Republiek Suriname (Bijlage bij ZWP 
150; maart 2008), waaraan zij toch een onmisbare bijdrage heeft geleverd. Willy hoopt in juni 
a.s. voor familiebezoek naar Nederland te komen. Als een van ons de kans heeft haar dan te 
ontmoeten dan kunnen we haar een exemplaar van dat boekwerkje overhandigen. En anders 
zullen we toch de ‘postale weg’, hoe gebrekkig en onvoorspelbaar ook, nog een keer moeten 
bewandelen om haar een exemplaar te verschaffen. Of mag het ook digitaal, Willy? 

Van een aantal items heeft Willy een of meer doubletten. Ook denkt zij er, gezien haar 
gevorderde leeftijd, over na ‘hoe het nu verder moet’ met haar verzamelingen. Het geheel 
aanbieden aan een commerciële veilinghouder lijkt niet zo’n geschikte weg. Dan wordt alles 
willekeurig in een paar grote dozen gestopt en wordt het vermoedelijk goedkoop goud delven 
voor de paar kenners. Ik heb met haar gesproken over de mogelijkheid van verkoop in kleine 
eenheden in de ZWP-veiling. Omdat ik ook niet kan inschatten hoeveel belangstelling er voor 
dit materiaal zal zijn, heeft Willy ‘als proef’ een tweetal eenvoudige kaveltjes voor de juni-
veiling meegegeven. Het resultaat daarvan zal (mede) bepalen of Willy meer materiaal op 
deze wijze ‘aan de man’ wil brengen (sorry Willy, ZWP heeft alleen maar mannelijke leden; 
wij zijn minder geëmancipeerd dan Suriname). 
Van een klein aantal m.i. interessante stukken uit Willy’s verzameling heb ik met haar 
instemming kopieën gemaakt. Deze zal ik later in een aparte bijdrage voor het ZWP 
Mededelingenblad bespreken.  

Geciteerde bronnen 

(1) Bert van Marrewijk, 2014. Filatelie in Suriname anno 2014: een ‘bijna dood’-ervaring. 
ZWP 165: 38-54. 

(2) Bert van Marrewijk, 2014. Filatelie in Suriname: vervolg. In ZWP 166: 66-80. 
 

 
 
 
 
Afscheidsdrankje met dochter 
Saskia en gezin op Johan Adolf 
Pengel International Airport 
op Zanderij. 
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NOG TE VERKRIJGEN PUBLICATIES VAN DE STUDIEGROEP ZWP 

Posthistorische studies                 

N.J. de Weijer De aantekenstrookjes gebruikt in (Nederlands) Nieuw-Guinea  
(104 pag., deels in kleur) 

€10,- 
 

   
N.J. de Weijer  
en J. Klip 

De Postwissels van Nederlands Nieuw-Guinea  
(63 pag., deels in kleur) 

€10,- 
 

   
S.J. Bakker Communicatiemogelijkheden van geïnterneerden en 

krijgsgevangenen in Australië in de Tweede Wereldoorlog 
(367 pag., deels in kleur) 

€25,- 
 

   
De Weijer, 
Hoogenboom, 
Teunis, Dijkstra 

Plaatfouten en (op)drukafwijkingen Nederlands Nieuw-Guinea en 
UNTEA 1950-1963 
(128 pag., geheel in kleur) 

€15,- 
 

   
Piet van Putten 
Nico de Weijer 

Postcensuur en kamppost in Nederlands-Indië 1940 – 1942 
(415 pag., geheel in kleur) * = ledenprijs  
(nog enkele exemplaren beschikbaar  !) 

€50*/75

   
Piet van Putten 
Nico de Weijer 

Postal Censorship and Internment Camp Mail in the Netherlands 
Indies 1940-1942  (449 pag., geheel in kleur) * = ledenprijs 

€55*/80

   
Jan Heijboer 
Theo Schalke 

Fiscale zegelwaarden van Westelijk Nieuw-Guinea (1950-1971) 
(65 pag., geheel in kleur) 

€15,- 
 

 

Bijlagen van het mededelingenblad 

Jan Heijboer Van Sabang tot Merauke. Bestuurlijke- en postale ontwikkelingen in 
de Indische Archipel 1944 – 1946 
 

€3,50 

Maarten 
Severijn 

Stempelatlas van de langebalkstempels van Nederlands-Indië  

 *Voor een bepaald plaats in Nederlands-Indië (op aanvraag)  
 *De gehele set (op aanvraag)  
   
Peter Storm van 
Leeuwen 

Tarieven van Nederlands-Indië 1864-1949  

 *Postwaardestukken €3,50 
 *Drukwerken, braille-drukwerken, documenten, monsters, pakjes en   

  nieuwsbladen 
€4,50 

 *Brieven €4,50
 *Diverse rechten (deel 1) €4,50
 *Diverse rechten (deel 2) €4,50
 *Diverse rechten (deel 3) €4,50
 *Diverse rechten (deel 4) €4,50
 *Luchtpost binnenland €4,50
 *Luchtpost naar Nederland, Suriname en Curaçao €4,50
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 *Luchtpost naar overig buitenland, deel 1 (tot 1935) €4,50
 *Luchtpost naar overig buitenland, deel 2 (van 1935 tot 1939) €4,50
 *Luchtpost naar overig buitenland, deel 3 (1939 tot Japanse bezetting) €3,00
 *Luchtpost naar overig buitenland, deel 3 vervolg (1939 tot Japanse   

  bezetting) 
€4,50

 *Luchtpost naar overig buitenland, deel 4 (na de Japanse bezetting tot   
  1950) 

€4,50

 De COMPLETE SET van 14 tarievenboekjes inclusief porto €45,- 
  

 

Rinus Dekker Posttarieven Nederlandse Antillen 1948 - 2009 €4,50 
 

Wim Vink Post offices, Bestelhuizen and ‘Rumah2 Pos2’ in West New Guinea €4,50 
 

Fred Bruijning, 
Jacques v Deelen, 
Teus Kamper 

Gelegenheidstempels Republiek Suriname  €4,50 

 

Peter Dufour,  
Maarten Severijn 

Loop der treinen van de N.V. Spoorweg Maatschappij op Sumatra, 
Dienstregelingen ingaande 5 mei 1931, 22 november 1932 en 5 
augustus 1936 

€4,50 

 

Sybrand Bakker 2/10 Australian Field Ambulance €4,50 
 

Sybrand Bakker A contribution to the classification of the Queensland Post Office 
Newspaper Wrappers issued in the period 1891-1912 

€4,50 

 

Sybrand Bakker De Kerst- en Nieuwjaarskaarten door YMCA ter beschikking gesteld 
aan Krijgsgevengenen en geïnterneerden in Australië gedurende de 
Tweede Wereldoorlog 

€4,50 

 

André Brinkhorst Stempels Fort De Kock €4,50 
 

Bert v Marrewijk Militaire wenskaarten uit Nederlands-Indië 1946-1949  €4,50 
 

Nico de Weijer De Bestelhuizen van Nederlands Nieuw-Guinea 1953- 1963 €2,50 
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ZWP mededelingenbladen 

 

ZWP Een aantal oude nummers is op bestelling leverbaar. De prijs 
verschilt per nummer.  

 

   
 

Betaling publicaties door overschrijving op bankrekening NL24INGB 0001 6536 32  t.n.v.  
Penningmeester Studiegroep ZWP te Oldenzaal. De genoemde prijzen zijn exclusief 
verpakking en port. Graag uw koopwens door te geven aan njdeweijer@telfort.nl voor de 
exact te betalen prijs. Boeken kunnen eventueel voor u naar de verenigingsbijeenkomsten van 
ZWP of naar algemene landelijke beurzen worden meegenomen.  
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