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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 171 
 
ZWP 171 is het eerste nummer van 2017. Hopelijk ontvangt u het voor de bijeenkomst van 25 
februari. 
 
Op 26 november van het vorige jaar werd de jaarlijkse clubtentoonstelling gehouden. Bert van 
Marrewijk doet hiervan verslag; de foto’s zijn gemaakt door Gerard van Welie. Pim Vroegop 
stuurde een aantal foto’s van de tentoonstelling Panfila 2016 te Jogyakarta, waarop opvallend 
veel jeugdige verzamelaars te zien zijn. Ligt de toekomst van de filatelie dan toch in het Verre 
Oosten? 
Rob Ackerstaff zond ons een lang artikel over Bangka, waarvan het eerste gedeelte in dit 
nummer is opgenomen. Het tweede gedeelte zal verschijnen in ZWP 172 (juni 2017). Een 
gelijksoortig artikel over Billiton is gereserveerd voor ZWP 173 (november 2017). 
Over Indonesië na 1950 wordt in ons blad sporadisch geschreven. Bert van Marrewijk bespreekt 
een aantal poststukken van dit land in de hoop antwoord te krijgen op een aantal vragen. 
Bovendien heeft John Hardjasudarma een vraag over een intrigerend Indonesisch poststuk uit 
1968. 
In de serie ‘Postinrichtingen van Westelijk Nieuw-Guinea’ bespreekt Wim Vink ditmaal  
Kameri en Yenburwo. 
Han Dijkstra vond een interessant poststuk uit Brits-Guyana. Daarnaast meldt hij enkele 
reacties en aanvullingen op stukken getoond in oude afleveringen van zijn rubriek ‘Voorzetje’. 
 
In de pagina-opmaak van het blad is met ingang van dit nummer een wijziging doorgevoerd. 
De lijnen onderaan de pagina’s veroorzaakten tijdens de opmaak en de verzending in niet-
gecomprimeerde bestanden regelmatig tijdrovende problemen, vooral wanneer artikelen erg 
krap waren aangeleverd. Daarom zijn deze lijnen niet langer aanwezig. De nummering per 
rubriek is wel gehandhaafd, ten behoeve van de leden die de pagina’s van hun specifieke 
interessegebieden apart willen bewaren. Deze rubrieksnummering vindt u voortaan rechts 
onder.  
 
Verzoek van de redactie: gelieve artikelen aan te leveren in niet-opgemaakte vorm en afbeel-
dingen als aparte bijlage mee te zenden. Standaarddichtheid bij de meeste scanners is 200 dpi  
(bijvoorbeeld bij de scanners van HP), maar wij kiezen voor 300 dpi; dat geeft een betere  
kwaliteit. Graag even overleg met de redactie indien u hiervan afwijkt. 
 
ZWP 172: inzenden kopij voor 1 mei 2017. Verschijningsdatum: 1 juni 2017. 
 
           
 

BIJEENKOMSTEN 2017 
 
De bijeenkomsten van ZWP worden gehouden in: 

 
CJV Ons Huis (Taborkerk) 
Prinsesselaan 8 
6713 PX Ede 
Tel. 0318 – 613 259 
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Bij de Taborkerk is meer dan voldoende ruimte om (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 
 
Data bijeenkomsten 2017: 25 februari – 22 april – 24 juni – 23 september – 25 november 
(clubtentoonstelling) 
 
 

BELANGRIJKE  EVENEMENTEN  EN  PR 
 
 
Brievenbeurs Gouda 2017 
14 en 15 april 2017  
De Mammoet, Calslaan 101 
2804 RT Gouda 
www.brievenbeurs.com 
Thema: de Antieke Wereld 

Postex 2017 
20-22 oktober 2017 
Americahal, Laan van Erica 55  
7321 BX Apeldoorn 
www.postex.nl 

 
 

 
 
 

Hollandfila 
2 en 3 juni 2017 
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6 
3771 CB Barneveld 
 
 

Multilaterale Hertogpost 2017 
25-27 augustus 2017 
Marathonloop 1 
5235 AA ‘s-Hertogenbosch 
Nationale postzegeltentoonstelling met 
nationale en internationale deelname uit 
verschillende Europese landen.  
 
Eindejaarsbeurs & Stamptales 
28 en 29 december 2017 
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6 
3771 CB Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 
 

 
Bandung 2017 World Stamp Exhibition 
3-7 augustus 2017 
Convention Center 
Bandung, Indonesië 
 
 

 
 
 
 
    

 
 
                                                                                                                                           DIV 658 
 



Februari  2017                                                                     ZWP Mededelingenblad nr. 171– bladzijde  3 
 

BELANGRIJKE EVENEMENTEN IN DE KOMENDE JAREN 
 

 2018 50 Jaar ZWP en 70 Jaar Dai Nippon 
 2019 Nationale Tentoonstelling 
 2020 Brievenbeurs: thema de ‘Amerika’s’.  

        
Het leek ons raadzaam u hier nu al op te wijzen, daar het maken van inzendingen voor 
tentoonstellingen altijd een tijdrovende klus is. U bent dus tijdig gewaarschuwd! 
 
 

LEDENMUTATIES 
 
Opzeggingen 
J.C.A. van Ditshuizen 
H. Rouwenhorst 
 

De heer Rouwenhorst, die dit jaar 90 wordt, heeft helaas moeten besluiten zijn lidmaatschap op 
te zeggen vanwege zijn hoge leeftijd. Wij willen hem bedanken voor al zijn bijdragen in het 
verleden over UNTEA en wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid. 
 
Nieuw lid 
M. Quist, Covington LA, VS 
 
 

AANVRAGEN TOEGANGSCODE WEBSITE 

Zoals vermeld in ZWP 169 en het vorige nummer, zijn bepaalde delen van de website van ZWP 
alleen nog toegankelijk voor leden. In tegenstelling tot wat in ZWP 169 werd gezegd, wordt uw 
persoonlijke toegangscode niet automatisch toegezonden. U dient deze zelf aan te vragen bij 
webmaster Maarten Severijn!  
 
 

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 een afbeelding van een openbare site geven wij altijd de 
bronvermelding. 
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BATAVIA BOPPE: VERSLAG CLUBTENTOONSTELLING 2016 

Bert van Marrewijk 

Vieringen zijn het cement van iedere samenleving, levensbeschouwing en organisatie. Wat voor 
geloofsgemeenschappen Kerst, Pesach, Idul Fitri of Holi Phagwa is, is voor ZWP de jaarlijkse 
clubtentoonstelling. Op zulke dagen is ‘de kerk’ (Tabor) helemaal vol. Dat wordt ongetwijfeld 
aangemoedigd door de gratis koffie met gebak, de als immer goed verzorgde ‘versierde’ 
gemeenschappelijk lunch en de borrel met hapjes na, maar zeker ook door de postale 
heerlijkheden, die in drie gangen worden opgediend. Ook deze zijn vrij te bewonderen, soms 
om op te eten, maar niet om mee te nemen.  
Dit jaar streden 10 inzendingen van 8 inzenders mee om de Bokaal met de Grote Oren, die 
niemand op zijn nachtkastje wil hebben, maar iedereen toch wil winnen. Want winnen van de 
ereprijs is ook voor de filatelist toch nog altijd de ultieme bekroning voor alle noeste graaf- en 
spitarbeid, die hij aan zijn verzameling heeft besteed. Natuurlijk, je kunt je verzameling met 
ingehouden trots ook aan je huisgenoten, familie en buren laten zien, maar die krijgen na 25 
bladen ‘Australische letter cards’ of ‘stempels van Batavia’ toch vooral een punthoofd en erge 
trek in koffie, terwijl de collega-filatelist smult van elke nieuwe kleurvariant, 
puntvlakvullingsstempel of noodstrook die je in je tekst bewierookt als ware het het Lam Gods 
van de gebroeders Van Eyck.  
Dit jaar werd het totaal van 48 kaders, verdeeld over drie ronden van 16, maximaal benut. Ook 
nu waren er naast onderwerpen die behoren tot de kerngebieden van onze vereniging, weer 
enkele aardige uitstapjes gemaakt naar andere gebieden en thema’s, zoals uit de navolgende 
opsomming -geplaatst in alfabetische volgorde van inzender- duidelijk zal worden. 

Jan Arts gaf opnieuw een staaltje van zijn filatelistisch vakmanschap te zien met zeven kaders 
‘Puntstempels van Batavia, voornamelijk gebruikt in de 19e eeuw met een uitloop tot 1910’. 
Jans exponaten zijn niet alleen inhoudelijk, maar ook qua opzet en uitwerking steeds van prima 
kwaliteit. 

Exposanten Jan Arts en Bert van Marrewijk geven uitleg aan de belangstellenden 
 

In vijf kaders vol gedierte -waarvan het overgrote deel op bijzondere en fraaie echt gelopen 
stukken- maakte Han Dijkstra duidelijke, hoe boeiend aan een breed thema als ‘fauna’ invulling 
kan worden gegeven. 
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Natuurlijk was één kavel geheel ingeruimd voor zijn troeteldier, de paradijsvogel. 

Zeven kaders ‘Nederlandse plaatsnamen in Noord Amerika’ was het gerecht, waarop Jan 
Heijboer ons vergastte. Een onderwerp dat bij velen van ons Tolliaanse gevoelens van nationale 
trots deed opwellen. Ja zeker, Holland spreekt nog steeds, ook letterlijk, een woordje mee. 

Bert van Marrewijk toonde in vijf kaders een gedeelte van zijn verzameling over de 
‘Onderzeese Gebiedsdelen’, te weten de poststempels uit de inpolderings- en pioniersperiode 
van de Noordoostpolder tot aan de recente tuimelstempels in de verstedelijkte Flevopolders. 
Daarnaast vulde hij zeven kaders met zijn ‘oude liefde’, ‘Revolutieperiode Indonesië: Java en 
Madoera’. Een collectie die niet naar de internationale tentoonstelling ‘Bandung 2017’ mag, 
omdat hij de laatste tien jaar niet meer gejureerd is. Hier winnen wet- en regelzucht van onze 
Bondsbobo’s het weer eens van inhoudelijke overwegingen! 

 

 
 

 

 
 

Twee bladen van de inzending over de Nederlandse 
onderzeese gebiedsdelen. 

Tussen de wisselende tentoonstellingen ging de 
gebruikelijke en gewaardeerde clubveiling gewoon door. 

 

Peter Muller gaf ons in zijn presentatie van ‘De Kerstvluchten van 1933’ een inkijkje in de 
gloriejaren van de aerofilatelie, toen elke nieuwe stap met zegeluitgifte of fraaie afstempelingen 
werd bedacht. Menig kijker zal deze stukken met nostalgie en weemoed hebben aanschouwd, 
al zullen er onder ons weinig zijn die die periode lijfelijk hebben meegemaakt. Want Piet van 
Putten was er helaas niet; jammer dat je er niet bij kon zijn, Piet! 

Ook Wim Tukker pakte uit met twee objecten. Vijf van zijn kaders waren gewijd aan een 
nieuwe traditionele verzameling (in opzet) van Swaziland 1933 – 1968. Een weinig getoond, 
kleurig en fleurig verzamelgebied. En onvermijdelijk hield hij ook de standaard hoog van een 
van onze oeraandachtsgebieden, Australië. Liefst zeven kaders vulde hij met door de 
Australische Staten en de Federatie uitgegeven letter cards. Naar mijn bescheiden mening een 
verzameling van uitzonderlijke klasse. 

Gerard van Welie, ons prijsdier van de afgelopen jaren, hield zich ditmaal in. Heel sportief, een 
ander mag ook wel eens winnen. Hij vulde slechts één kader, maar wel met een aangrijpend en 
indrukwekkend onderwerp: ‘Kamp Tokyo, een familieverhaal’. Een verhaal, dat ook is 
opgenomen in het binnenkort verschijnende boek van Kees Adema en Jeffrey Groeneveld: 
‘THE PAPER TRAIL, WWII in Holland and its Colonies as seen through mail and documents’. 
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Ik zie dat boek met veel interesse tegemoet. Het is een onderwerp, waarover ik tot wederzijds 
genoegen de afgelopen jaren voordrachten heb gehouden voor ‘ouwemannenclubs’ als Probus, 
Heideheren of hoe ze ook verder mogen heten. Ik doe dit aan de hand van echte -soms ook 
gekopieerde- documenten, die ik degelijk ingepakt in kunststoffolie laat rondgaan, zoals dat 
ook binnen ZWP al jarenlang gemeengoed is. Vroeger hield ik deze lezingen -met lichtbeelden- 
voor filatelistenverenigingen, maar die zijn bijna allemaal tot het niveau van bingo en graaien 
in de hopen onafgeweekt modern of vijfcentenboeken afgegleden. Al dat gelul is zonde van de 
tijd, nietwaar? 
En tenslotte waren er nog twee kaders over voor Nico de Weijer om een stukje naoorlogse 
luchtvaartgeschiedenis te illustreren: ‘Eerste vlucht Amsterdam-Tokyo 1958 via de Poolroute 
en de latere doortrekking van deze lijn naar Biak’. 

Zoals gebruikelijk in de ‘tussenjaren’ -alleen in de lustrumjaren hebben we een echte Bondsjury 
en ook een toonbare zij het wat schamele beker voor de winnaar- vormden alle aanwezigen de 
jury. Ieder mocht op een stembriefje zijn beste drie aanwijzen, die bij de telling met een, twee 
of drie punten werden beloond.  

Na de veiling trok de ’Commissie van Stemopneming’, zoals dat in staatsrechtelijke kringen 
wel wordt aangeduid, zich terug om de uitgebrachte stemmen te tellen en de winnaar aan te 
wijzen. Geen van de exposanten ging met geheel lege handen huiswaarts, al waren er 
behoorlijke verschillen in waardering van de objecten. Een staartgroep van vier inzendingen 
scoorde tussen 2 en 9 punten en een even grote middengroep behaalde er tussen 11 en 17. De 
twee resterende verzamelingen behaalden beide meer dan 30 stemmen. Het lijkt wel de uitslag 
van Tweede Kamerverkiezingen, als we de voorspellingen daarvan mogen geloven! 
Het brons ging met 17 punten naar de collectie ‘Nederlandse plaatsnamen in Noord 
Amerika’ van Jan Heijboer. Bert van Marrewijk (dank u wel) behaalde met 
‘Revolutieperiode Indonesië: Java en Madoera’ 31 punten en dus zilver. Maar de 
afgrijselijke bokaal moeten Jan en Toos Arts toch weer een jaar op hun schoorsteenmantel 
dulden. Want de collectie ‘Puntstempels van Batavia tot 1910’ werd door liefst 17 
aanwezigen met een of meer punten beloond en met een overmacht van 39 punten de 
onbedreigde winnaar. Hulde Jan! 

 
 

Jan Arts krijgt uit handen van de vorige winnaar Gerard van Welie de felbegeerde wisselbeker. 
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JEUGDFILATELIE IN INDONESIE 

Van 9 tot 13 november 2016 werd in Yogyakarta de nationale tentoonstelling Panfila 2016 
gehouden. Pim Vroegop zond ons hiervan een aantal foto’s. Hierop is zijn 10-jarige zoon Pans, die 
hard op weg is in de voetsporen van zijn vader te treden, enkele malen prominent aanwezig. 

 
 

 

Pans Vroegop voor het spandoek. Concentratie bij deze schoolmeisjes. 
 

 

 
 

 

Pans met een aantal scholieren voor zijn inzending. Pim Vroegop neemt op de laatste dag afscheid van de 
organisatrice, mevrouw Watik. 

 

 
 
Pans bij zijn inzending over Malang. Hij is van plan deze te laten zien op de Jubileumtentoonstelling ‘50 jaar ZWP’ in 
2018. 
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OPMERKELIJKE SUCCESSEN EN PRESTATIES LEDEN ZWP 

 
De meesten van ons zwoegen onzichtbaar en anoniem ten behoeve van onze mooie hobby. Een 
kleine elite daarentegen ziet zijn prestaties beloond met prijzen en aandacht in de filatelistische 
pers. Enkele voorbeelden: 
 

*Tijdens de expositie Philataipei 2016, gehouden in Taipei, Taiwan, werd ‘De posthistorie van 
het Rijksdeel Suriname 1650 – 1975’, het tweedelige standaardwerk van Willem Erfmann en 
Egbert Stuut over Suriname, bekroond met groot goud (96 punten). Het eveneens tweedelige 
standaardwerk over de Nederlandse aerofilatelie, “De Luchtvaart en Luchtpost encyclopedie” 
van Hans en Hennie TSchroots, werd bekroond met goud (90 punten). 
 

*Dio Glaudemans won op 19 november vorig jaar de thematische wisselbeker voor zijn artikel 
‘150 jaar Internationale Telecommunicatie Unie (UIT/ITU)’. Dit artikel verscheen in 
‘Filatelie’, waarvan Dio inmiddels vaste medewerker is geworden. 
 

*Ook Peter Storm van Leeuwen schrijft voor ‘Filatelie’. In zijn vaste rubriek ‘Tempo Doeloe’ 
haalt hij bijzondere stukken uit de Oost voor het voetlicht. 
 

*In het zojuist verschenen nummer van het blad van Po & Po, “De Postzak” van februari 2017, 
staat een artikel van Nico de Weijer getiteld ‘Ontwerp Hartz-briefkaart van Nederlands Nieuw-
Guinea’. Nico doet in dit artikel verslag van zijn ontdekkingen, gedaan tijdens zijn werk als 
vrijwilliger in het Museum voor Communicatie, het voormalige Postmuseum. Hij bespreekt 
ook de voorgangers van de briefkaart Hartz 7 cent, waaronder de briefkaart 5 cent Van Krimpen. 
Interessant weetjes betreffen de juiste schrijfwijze van het Maleise woord voor briefkaart. Is 
het nu Kartoepos of Kartoe Pos? En wist u dat er in de fraaie krullen van de Van Krimpen 
Cijferzegels verschillende typen zijn? Op de zegels van Nieuw-Guinea en de Nederlandse 
Antillen zijn de krullen anders dan die op de Nederlandse. En Suriname heeft nog weer een 
afwijkend ontwerp. 
 

*De Engelstalige versie van het boek van Piet van Putten en Nico de Weijer, ‘Postal Censorship 
and Internment Camp Mail in the Netherlands Indies 1940 – 1942’, werd tijdens Chicagopex 
2016 (18-20 november) in de literatuurklasse met goud bekroond.  
 

Alle genoemde heren en dame gefeliciteerd met hun prestaties! 
 

Nico stuurde een afbeelding van de op Chicagopex behaalde medaille en het begeleidende  
juryrapport. De jury van de literatuurklasse bestond uit Dr. Daniel C. Warren (voorzitter), Peter 
Thy en Richard E. Drews. 
 

Enkele opmerkingen uit het rapport, die nuttig kunnen zijn voor eenieder die van plan of reeds 
bezig is een boekwerk of groot artikel te publiceren. 
 “Well edited and clearly written; well organised. Reflects extensive archive research.” 
“Extensive and well documented study of circulars” 
“ Military censorship; copiously illustrated. Good presentation of the reasons of censorship -     
  a definitive work. An occasional typo.” 
“TOC ( = Table of Contents, red.), appendices, bibliography. Maps would be helpful.” 
“Hand-bound”.                                                                                                                                                    
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IND(ONES)ISCH  ALLERLEI 
Bert van Marrewijk  
 
Iedereen heeft in zijn verzameling wel wat poststukken, die nergens in passen, niet genoeg zijn 
voor een lang verhaal, maar toch te interessant om in de la te laten liggen. Voor ‘De West’ (de 
Antillen in brede zin en Suriname) heb ik dat probleem opgelost via de rubrieken 
‘Antilliaans/Arubaans strooigoed’ en ‘Surinaamse moksi’. Maar mijn Ind(ones)ische stukken 
liet ik -op enkele na- tot nu toe onbesproken, omdat ‘anderen’ naar mijn gevoelen over die 
gebieden met veel meer recht konden schrijven. Maar aangezien (de meeste) anderen dat toch 
niet of maar mondjesmaat doen, acht ik het gerechtvaardigd ook af en toe wat ‘buitenissige’ 
poststukken uit Insulinde onder de aandacht te brengen. Ik doe dat traditiegetrouw in een aparte 
rubriek met een (voorlopige) werktitel ‘Ind(ones)isch allerlei’. 

De titel van deze rubriek geeft al aan, dat veel van mijn stukjes -maar zeker niet alle-  betrekking 
hebben op de periode van overgang van Indië naar Indonesië, de direct naoorlogse jaren toen 
de naweeën van de Japanse Bezetting nog zichtbaar en voelbaar waren, en twee 
bestuurssystemen ook op postaal gebied naast elkaar opereerden.  
Terzijde wil ik opmerken, dat ik niet de pretentie heb te willen wedijveren met de onvolprezen 
rubriek ‘Tempo Doeloe’ in Filatelie. Vergeleken met de kennis en kunde van Peter Storm van 
Leeuwen blijf ik een dilettant; bovendien is ‘Tempo Doeloe’ in de door mij behandelde periode 
eigenlijk al voorbij. 
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1. Retour voor bijfrankering. 

De luchtpostbrief in Afb. 1a met interessante mengfrankering van drie typen naoorlogse 
landsaanduidingen -Ned. Indië, overdruk ‘Indonesia’ + doorgehaald Ned. Indië en alleen 
Indonesia (met sen i.p.v. cent!)- was aanvankelijk ondergefrankeerd en werd (met vage 
potloodaantekening ‘40’ en een tweeregelig stempel ‘Retour Afzender / Bijfrankeren met ….’ 
in kader aan de afzender teruggestuurd; Afb. 1b.  Het ontbrekende bedrag is niet aangegeven, 
maar bedraagt hoogstwaarschijnlijk 15 cent en dat niet omdat die zegel niet zo mooi in de rij 
staat, maar omdat het overeenkomt met een luchtposttarief voor stukken zwaarder dan 5 g.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Afb.1b Afb. 1a 

            

2. Geen verbinding. 

De brief in Afb. 2a, die de China United Assurance Society  in februari 1946 naar een cliënt in 
Soengei Penoeh wilde sturen, is nimmer op haar bestemming aangekomen. Bij aankomst in 
Padang op 13.2.48 bleek -ongetwijfeld vanwege de ‘roerige omstandigheden in de buiten-
gebieden’ om het diplomatiek uit te drukken- de verbinding met Soengei Penoeh verbroken te 
zijn. ‘Padang’ gaf dit aan met een tweeregelig stempel ‘Retour afzender / Geen verbinding’ in 
kastje en de vermelding in rode inkt ‘Ret(our) Batavia’; Afb. 2b. 

 
 
 

 

Afb.2a Afb.2b 
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3. Een Republikeinse afscheidskus.  

Tijdens de politionele acties werden door de Nederlandse militairen ook vele postkantoren op 
het Indonesisch gezag veroverd. Deze werden vervolgens ingezet voor de eigen Ned.-Indische 
postdienst. Echter nieuwe poststempels en formulieren waren zo gauw niet voorhanden. Op 
Java, waar naast vooroorlogse stempels ook Japanse bezettingstempels en nieuwe Repu-
blikeinse stempels in gebruik waren, werden de aanwezige stempels meestal gewoon 
doorgebruikt. Dit kon omdat op enkele uitzonderingen na  -denk aan Djakarta/Batavia en 
Tjirebon/Cheribon- de plaatsnaamaanduidingen weinig veranderd waren en in de stempels geen 
Japanse karakters of Republikeinse merktekens voorkwamen. Anders was de situatie op 
Sumatra. Daar waren tijdens de bezetting veel stempels gejapaniseerd en na de capitulatie 
vervangen door nieuwe Republikeinse stempels, bij welke in de gearceerde segmenten de 
aanduidingen ‘P.T.T.’ en ‘REP.’ waren aangebracht, terwijl in de onderring het woord 

‘INDONESIA’ stond; Afb. 3a.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 3a 

Daarmee wisten onze jongens wel raad; P.T.T. mocht blijven staan, maar het ‘aanstoot-
gevende’ ’REP.’ en ‘INDONESIA’ werden uit de stempels gekapt. Deze gekapte stempels 
werden daarna doorgebruikt; Afb. 3b. Afdrukken van deze gekapte stempels zijn interessant, 
maar niet echt zeldzaam. Wat minder algemeen is het ongekapte doorgebruik van de 
Republikeinse stempels onder Nederlands gezag, zoals te zien in Afb. 3c.   

 

 
 
 
 
 
 
Afb. 3b Afb. 3c 

 

Het betreft een (gefrankeerd) militair luchtpostblad, die de kapitein-aalmoezenier van het 4e  
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Bataljon 2e Regiment Infanterie (4-2 RI) stuurt aan een zieke kennis of familielid in Venlo.  
Naast geestelijk advies bevat de brief ook een interessant inkijkje in de gevoelens van 
Nederlandse militairen, die al twee tot drie jaar in ‘Indië’ vertoeven en snakken maar de dag 
van hun demobilisatie; Afb. 3d.  
 

 
 
Afb. 3d 
 

Ik vind dit luchtpostblad een prachtig tijdsdocument vol symboliek; het stempel over de oude 
vorstin lijkt een afscheidskus van de jonge republiek Indonesië aan de heerseres over het 
voorbije Indië.                                              

4. Een wenskaartje van de postbesteller. 

Zo rond de jaarwisseling wordt er bij alle Nederlandse huishoudens meerdere malen aangebeld 
door een in sjofele winterjack of regenmantel gestoken jongere, die de bewoner een kaartje met 
beste wensen voor Kerst- en Nieuwjaar toesteekt en deze verwachtingsvol aankijkt. Het zijn de 
bezorgers van kranten, tijdschriften en huis-aan-huispost, die op deze wijze een aanvulling op 
hun schamele verdiensten hopen af te dwingen. Kennelijk is deze gewoonte van alle tijden en 
alle plaatsen. 
Ook de ‘Brieven Post Besteller No. 19’ (Afb. 4a)  uit Bandoeng wenste zijn klanten bij de 
ingang van het jaar 1937 al een ‘Slamet Taoen Baroe’, een Gezegend Nieuwjaar. Maar anders 
dan bij de wat onbeholpen en onpersoonlijke afgifte van een wenskaartje in onze dagen, heeft 
bezorger Karma zijn wensen gepersonaliseerd en daarbij alle registers van eerbied en achting 
voor de ontvanger opengetrokken; Afb. 4b. Hier konden de Eerbiedwaardige, Edelachtbare en 
Doorluchtige Heer en Mevrouw van der Heijden zich onmogelijk met een kwartje van 
afmaken? Toch? 

Afb. 4a Afb. 4b 
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5. Vier stempels van Telukbetung/Telokbetong. 

Afb. 5a (voorzijde) en 5b (achterzijde) tonen een ogenschijnlijk gewone postwissel van 34 
Rupiah om de huishuur (Sewah Ruma; Afb. 5c) van de maand april 1952 te betalen. Maar voor 
de stempelverzamelaar is het een lusthof. 

  

Afb. 5a Afb. 5b 

 

 

 
 
Afb. 5c 

 

Behalve de nodige dienstaanwijzingen -o.a. ‘verjaard’ en ‘kirim kembali pada sipengirim’ 
(=terug afzender)- staan er liefst zeven stempels op het stuk, waaronder vier verschillende 
langebalkstempels van Telukbetung/Telokbetong, te weten: 

 
 
 
 
a. Op de voorzijde het stempel van het 
kantoor van storting Telukbetung 21.5.52.10. 
Dit stempel wordt ook gebruikt om het recht 
van 50 sen te kwijten. De segmenten in het 
stempel zijn gearceerd met tien niet door-
lopende spijlen; Afb. 6a. 
 

 

 
Afb. 6a 
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Afb. 6b 

 
 
 
 
b. Op de achterzijde het stempel van het 
kantoor van ontvangst Telokbetong 
21.5.52.14; Afb. 6b. Behalve de afwijkende 
schrijfwijze lopen de 10 spijlen van de 
arcering hier door tot de randen van het 
segment.  
 

 

 
 
 
c. Omdat de bewaartijd na 2 jaar is verstreken 
wordt de kaart naar de afzender 
teruggestuurd. Deze verzoekt om terug-
betaling van het gestorte bedrag en betaalt 
daarvoor opnieuw 50 sen recht. Het stempel 
van 5.10.54.9 op de zegel van 50 sen -heel 
toepasselijk met het hoofdpostkantoor in 
Bandoeng erop- draagt ook de benaming 
Telokbetong, maar heeft nu tien niet tot de 
segmentranden doorlopende spijlen; Afb. 6c. 
 
 
 

 

 
 
Afb. 6c 

De uitbetaling wordt door het Hoofdkantoor in Bandoeng goedgekeurd. Zie het vierregelige 
rode stempel ‘Kantor Pusat P.T.T. / Dinas Poswesel / Dibolehkan dibajar (=mag uitbetaald 
worden) / Bandung tgl (rest onleesbaar)’ + het bijbehorende stempel Bahagianu / Biro U2 
10.10.54. 
 

 
 
Afb. 6d 

 
 
 
 
 
d. Het formulier gaat terug naar Telukbetung 
en op 29.10.54.19 wordt het gestorte bedrag 
weer aan de heer Lie Hoat terugbetaald. Dit 
vierde stempel is niet gearceerd en heeft 
volgnummer 1 in het ondersegment; Afb. 6d. 
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De catalogus van Peter Storm van Leeuwen (1) vermeldt alleen maar één langebalkstempel 
Telokbetong. Op de site van Maarten Severijn staan er vast veel meer. Ga die zelf maar 
bekijken; ik ben er (nog) niet aan toegekomen. 

6. Nooddruftig dier?  

Op een op het eerste gezicht normale zakenbrief van Kebajoran naar de Asia Insurance Buil-
ding in Singapore uit  1957 (?), gefrankeerd met 1Rp President Soekarno + 20 sen lingsang 
(volgens de woordenboeken van Teeuw (2) en Moeimam & Steinhauer (3) een marterachtige, 
maar volgens mij is het een otter = berang-berang), trof ik een mij onbekende rode kruis opdruk 
aan; Afb. 7a. Naast het rode kruis is ook de naam Palang Merah (=Rode Kruis) vermeld; Afb. 
7b. Zonder toeslag overigens, dus het Rode Kruis noch de ‘marter’ werd er beter van.  

 

 

Afb. 7a Afb. 7b 

Welke lezer (her)kent deze opdruk en/of weet waarom en door wie de opdruk is aangebracht? 

7. Een telegramontvangbewijs Model T 7. 

Postwaardestukkenverzamelaars zullen het in Afb. 8 weergegeven ontvangbewijs onge-twijfeld 
kennen van het artikel dat Nico de Weijer in 2000 publiceerde in De Postzak nr. 190 (4), waarbij 
dit ‘nieuwe postwaardestuk’ ten doop werd gehouden. Inmiddels zijn deze ontvangbewijzen 
ook opgenomen in de Geuzendamcatalogus van 2008 (5). Afb. 8 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Afb.8 
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Het hier getoonde tweetalige (Japans/Maleis) exemplaar met drukmerk P. 2605 136-A6-65 
dateert uit de periode van de Japanse Bezetting, maar is getuige de datum van gebruik (12.11 5 
= 12 november 1945) ook na de Japanse capitulatie en de uitroeping van de Repoeblik Indonesia 
in het Republikeinse gebied doorgebruikt. In Nico’s artikel is dit type opgenomen op blz. 128, 
Afb. 23. Een nagenoeg identieke afbeelding staat in een vroeger artikel van Peter Storm van 
Leeuwen in De Postzak nr. 172 van aug. 1992 [(6); Afb. 20, blz. 436].   

Echter beide bovengenoemde stukken zijn (lijken?) grijs van kleur en zijn gebruikt in Malang. 
Mijn exemplaar stamt uit Djakarta en is bruinachtig, ongeveer de kleur van het formulier uit 
Weltevreden 1919, afgebeeld in de Geuzendamcatalogus op pag. 225. Ook is er een klein 
verschil in breedte (131 i.p.v. 135 mm).  

Zijn er lezers die ook over dit Model T 7 beschikken in bruine kleur of die nog andere kleur- 
varianten kennen?  

 

Geraadpleegde bronnen: 

(1) P. Storm van Leeuwen, 1995. Poststempelcatalogus Nederlands-Indië 1864 – 1942. 

(2) A. Teeuw, 1990. Indonesisch-Nederlands woordenboek. Foris Publications Holland, Dordrecht etc.   
      p. 412. 
(3) Susi Moeimam en Hein Steinhauer, 2004. Nederlands-Indonesisch Woordenboek. KITLV   
     Uitgeverij, Leiden. p. 552. 
(4) Nico de Weijer, 2000. Een nieuw postwaardestuk: het ontvangbewijs voor een telegram. De  
      Postzak nr. 190: 109 – 134.  
(5) Po & Po, 2008. Geuzendams Catalogus van de postwaardestukken van Nederland en Overzeese  
      Rijksdelen: 224 – 226. 
(6) P. Storm van Leeuwen, 1992. De Japanse Bezetting van Java. De Postzak nr. 172: 421 – 447. 
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INTRIGEREND POSTSTUK MET SOEKARNOZEGELS UIT 1968 

Samengesteld door de redactie, op basis van via de webmaster toegezonden e-mails van 
verschillende betrokkenen. 

Begin december zond John Hardjasudarma een e-mail met het hier afgebeelde poststuk. 
Het was hem opgevallen dat de Soekarnozegels niet voor frankering geaccepteerd waren. 
Zijn vraag was: waarom. De e-mail van John legde verscheidene etappes af; via Peter Storm 
van Leeuwen, Maarten Severijn en Rudolph van Zeijl kwam deze bij Jan Heijboer terecht. 

  

Beschrijving 

De zes zegels van RP. 5,- waren niet vernietigd met het dagtekeningstempel Djakarta 20 – 
23.1.68.14. Dit was ernaast geplaatst. Het poststuk werd twee dagen later alsnog verzonden, na 
overplakking van de Soekarnozegels met twee waarden van de permanente uitgifte met 
afbeeldingen van muziekinstrumenten, die vernietigd werden met het dagtekeningstempel 
Djakarta 2- - 25.1.68.13. 
 

In de via e-mail gevoerde discussie werden verschillende vermoedens geuit. De Soekarnozegels 
zouden om politieke redenen niet langer gewenst zijn, of misschien was het poststuk zelfs een 
staaltje maakwerk. 
Jan Heijboer gaf volgens de redactie de meest plausibele uitleg.  
 
“De Soekarno-zegels zijn overdrukt met het jaartal 1966 om aan te geven dat deze een beperkte 
geldigheid hadden. De serie muziekinstrumenten was bedoeld als vervanging van de  
Soekarno-zegels met die opdruk. Later in 1967 is nog een Soekarno-zegel van 12 Rp. 
verschenen. Van een boycot is dus geen sprake. De jaartallen 1965 en 1966 benadrukken de 
introductie van een nieuwe rupiah aan het einde van 1965. 1000 oude voor 1 nieuwe rupiah. 
Gedurende 1966 drong Suharto naar voren om Soekarno geleidelijk van het toneel te stoten.” 
 
Bovenstaande is een schoolvoorbeeld van hoe belangrijk het is dat wij onze vragen en kennis 
onbeschroomd delen met andere geïnteresseerden. Mochten er lezers zijn die een afwijkende 
mening over dit stuk hebben, of wellicht aanvullingen, zend dan uw reactie naar de redactie. 
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BANGKA (1)                    
Rob Ackerstaff 
 
 

 
Figuur 1: Twee kaarten van het eiland Bangka: rechts uit de tijd van de VOC en links  

uit de dertiger jaren van de 20e eeuw.3,4 
 

 Het eiland Bangka of Banka wordt door de relatief smalle Bangka Straat gescheiden van 
het eiland Sumatra en de huidige hoofdstad Pangkalpinang ligt zo’n 400 km noord-oostelijk 
van de stad Palembang (fig. 1). Van de geschiedenis van het landschappelijk weinig 
karakteristieke eiland is vóór de komst van de Europeanen weinig bekend. Sinds 1662 had de 
Compagnie de sultan en de rijksgroten van Palembang door verschillende contracten in het net 
van haar monopoliestelsel weten te verstrikken. Immers in de visie van de VOC genoot de 
regent van Palembang weinig gezag op het eiland. Pas na de ontdekking van grote voorraden 
tinerts in de 18e eeuw, neemt de economische waarde van het eiland voor de Compagnie toe en 
tracht zij door verdragen met de sultan van Palembang het monopolie op de tinwinning te 
consolideren. Echter in de jaren dat Thomas Raffles zijn scepter zwaaide over Java stond ook 
het eiland Bangka gedurende korte tijd onder Engels bestuur. De Engelsen hadden het eiland 
domweg aan de sultan ontnomen en in april 1812 werd er de Britse vlag gehesen. In de daarop 
volgende maand werden de rechten van de sultan van Palembang plechtig aan het Britse 
Gouvernement overgedragen. De economische waarde die met name een man als Raffles aan 
Bangka toedichtte, blijkt uit zijn Memorie van 1 juni 1814: “….piratical in origin, is said to be 
rich in ores of various descriptions.” In artikel 2 van het traktaat van Londen van 1814 staat 
echter vermeld dat: “Zijne Britse Majesteit staat aan den Souvereinen Vorst der Verenigde 
Nederlanden af het eiland Banka, gelegen in de Oostelijke zeeën, in ruiling voor het 
etablissement Cochin…” Na teruggave door de Engelsen voelde het gouvernement te Batavia 
zich verplicht Bangka te voorzien van een heel garnituur aan ambtenaren en zodoende werd 
men gedwongen tot een mijnbouwkundige activiteit, die zonder Engels interregnum 
waarschijnlijk nooit tot stand zou zijn gekomen. Zo was in de tweede helft van de 19e eeuw de 
tinwinning op Bangka het eerste gouvernementsmijnbedrijf in de Nederlands-Indische 
archipel.2 Er zouden er later nog meer volgen, o.a. de goud- en zilverwinning te Tambangsawah 
in het noorden van de residentie Benkoelen, zie hoofdstuk Lebong District.  
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In 1717 verscheen Bangka in het Verre Oosten voor het eerst op het toneel van de 
internationale tinmarkt. Aanvankelijk voorzag de Compagnie de markten in China en Japan van 
het metaal, maar de productie was zo overvloedig dat men weldra ging concurreren met de 
Engelsen in Cornwall in Zuid Engeland: “In the year 1787 the importation of Banca to Holland 
amounted to 543 tons, and this quantity being too much for their own requirements, the Dutch 
began to seek a market in England ….”2 Dit zal de relatie met de Engelsen en de East India 
Company zeker niet hebben verbeterd.  

 Bij de tinwinning werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van Chinese arbeiders, die uit de 
noodlijdende boerenstand van het overbevolkte China werden gerekruteerd. Hierbij werd 
zoveel mogelijk getracht ‘het schuim der groote steden’ niet aan de contracten te laten deel-
nemen. Hoewel het merendeel van de mijnwerkers gehuwd was, emigreerden de vrouwen niet 
mee. Het was daardoor niet mogelijk een vaste mijnwerkersbevolking te stichten. Wel werd er 
op toegezien, dat de Chinese werknemers fatsoenlijk werden behandeld en zoveel mogelijk naar 
eigen normen en waarden konden leven.  

 Centraal bij de exploitatie van de tin stond destijds het zogenaamde kongsi systeem. 
Kongsi’s waren een soort van vennootschappen, die een terrein in exploitatie kregen en waarvan 
het bestuur bestond uit houders van overdraagbare aandelen (hoens). Deelnemers die zelf niet 
werkten, hetgeen in eerste instantie wel de bedoeling was, moesten een ander persoon als koelie 
in hun plaats stellen. Daarnaast kon de kongsi ook nog een aantal losse werkkrachten in dienst 
nemen, die dus niet deelgerechtigd waren aan de winst. De ontginbaarheid van een 
exploitatieterrein werd op voorhand in pikols (± 62 kg) per man per jaar bepaald en 
onafhankelijk van de uiteindelijke opbrengst werd een vast bedrag uitbetaald. De kongsi liep 
dus de kans dat, bijvoorbeeld als gevolg van klimatologische omstandigheden of een mindere 
tinrijkdom dan was ingeschat, de geschatte opbrengst niet werd gehaald. Er waren echter ook 
mogelijkheden op een grotere productie. Men meende hiermee aan de goklust van de 
gemiddelde Chinees tegemoet te komen: “Voor dit kansspel nu is de Chinees bij uitstek te 
vinden: het trekt hem aan, het houdt hem in spanning.”2 Er was echter wel een sociaal en 
medisch probleem: het amfioenschuiven. Eduard J. Kerkhoven, een van de familieleden van de 
Heren van de Thee van Hella Haasse, schrijft in 1862 in een brief naar Nederland: “Hier heb 
ik het eerst de vreselijke gevolgen van de opium gezien. Opium is erger dan de pest, en de 
jenever kan er heilig bij genoemd worden. Ik zag een oude vrouw, wier man twee dagen te 
voren aan de gevolgen van hun langdurig en sterk opiumgebruik gestorven was. Zij zag er ook 
uit als een geest. Het licht was bijna uit hare ogen.”5,9 Het gouvernement zat echter zelf tot 
over haar oren in de opiumhandel en meende daardoor de prijs laag te kunnen houden.   

Figuur 2: Amfioenschuivers op Bangka.6  
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 De plaats Muntok ligt op de uiterste westpunt van het eiland Bangka pal tegenover de 
monding van de rivier de Moesi (fig. 1). Het was oorspronkelijk de bestuurlijke hoofdplaats 
van de residentie Bangka en een belangrijke havenplaats van en naar Batavia, al moesten de 
schepen er wel op de rede voor anker gaan. Dit was echter in de Indische archipel eerder regel 
dan uitzondering. Op Bangka was de exploitatie van het tin in handen van het staatsbedrijf 
Bangka Tin Winning (BTW) en deze bezat o.a. een grote mijn in de directe omgeving van het 
stadje Muntok.  

 
Figuur 3: Links een detailkaart van de omgeving van Muntok en rechts het post- en 

telegraafkantoor.6  
 

 Ook het eiland Bangka kent een eofilatelistische periode, waarbij op het postkantoor in 
eerste instantie gedurende de vijftiger en zestiger jaren van de 19e eeuw twee ovaalvormige 
stempels voor gefrankeerde en ongefrankeerde brieven zijn gebruikt. De inktkleur was zwart of 
rood. Later is voor de gehele residentie Bangka een 30 bij 24 mm groot en roodbruin 
ovaalvormig stempel gebruikt, dat o.a. aangetroffen wordt op brieven uit Muntok.7 De in figuur 
4 getoonde afbeeldingen zijn afkomstig uit het boek van Wolff de Beer en wij kunnen u er 
helaas geen echt voorbeeld van laten zien.  

 

 
Figuur 4: Centraal het ovale stempel voor de Residentie Banka met 

aan weerszijde de stempels voor ongefrankeerde en gefrankeerde zeepost.  
 

 Als in 1863 het nieuwe regelement op de brievenposterij is ingevoerd en ook het 
postvervoer van en naar Muntok onder het gouvernementsmonopolie valt, wordt vanaf mei 
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1866 ook te Muntok het halfrond-francostempel gebruikt.8 In figuur 5 en links in figuur 7 
kunnen wij u daar een aantal voorbeelden van laten zien op de eerste twee zegels van 
Nederlands-Indië. Daarna worden te Muntok met uitzondering van het naamstempel, het 
grootrondstempel en het langebalkstempel met nummer alle andere stempels van Nederlands-
Indië gebruikt. Deze stempels worden hier in chronologische volgorde besproken.  

 

  

 
Figuur 5: Het halfrond-francostempel van MUNTOK gebruikt op  

13 november 1867, 21 september 1868 en 11 september 1869. 
 

 Links in figuur 6 voorbeelden van het rond-francostempel en het rondstempel van 
Muntok. Rechts in dezelfde figuur de twee types van het kleinrondstempel van dit kantoor. Bij 
het tweede model zijn de letters van de kantoornaam wat breder. Vooral bij de letter M is dat 
goed te zien. Maar ook de letter K is in het tweede type totaal anders van vorm. In ZWP-
terminologie: voor type I geldt K=K<, en voor type II geldt K=K#.  

 

  

 
Figuur 6: Het rond-francostempel, het rondstempel en de twee types van het 

kleinrondstempel  
van MUNTOK gebruikt op 1 oktober 1870, 12 mei 1876, 25 mei 1888 en 28 december 

1892. 
 

 In figuur 7 een tweetal brieven die in 1869 respectievelijk 1878 van Muntok verstuurd 
zijn naar de hoofdstad van de Nederlands-Indische archipel. De eerste brief naar de Marine 
magazijnmeester te Batavia is postaal vernietigd met het halfrond-francostempel van Muntok 
en onder het zegeltje van koning Willem III (NVPH no. 2) staat met pen de notitie, dat de 
afzender zorg zal dragen voor de te maken kosten. Op de tweede brief, met een fraai stuk 
Arabische tekst, is het zegelbeeld voorzien van het puntstempel 35 met links daarvan een 
rondstempel van Muntok. Ook in dit puntstempel gaan in de loop der jaren als gevolg van 
slijtage onderin een aantal punten ontbreken.10 
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Figuur 7: Twee brieven in 1869 en in 1878 vanuit Muntok verstuurd naar Batavia.

 

 

 
Figuur 8: De twee types van het vierkantstempel van MUNTOK gebruikt op 7 januari 

1900, 
22 mei 1907, 1 februari 1910 en 1 augustus 1903.  

 

Vervolgens wordt in de periode 1893-1910 te Muntok het vierkantstempel gebruikt. 
Hoewel ten Geuzendam in zijn standaardwerk over het Nederlands-Indische vierkantstempel 
stelt, dat er slechts sprake is van één type, blijkt uit de in figuur 8 getoonde voorbeelden dat er 
toch minstens twee zijn. Vooral bij de uiterst links en rechts getoonde voorbeelden is goed te 
zien, dat bij het tweede type rechts de letters van de kantoornaam breder zijn en dat ook de 
vorm van de letter K anders is. In ZWP-termen K=K< versus K=K#.  

 

 
Figuur 9: De kortebalkstempels zonder en met uurkarakters van MUNTOK gebruikt op

21 september 1911, 27 december en 18 februari 1916 en 6 november 1923.  
 

 In de periode van mei 1911 tot maart 1917 worden dan te Muntok drie verschillende 
types van het kortebalkstempel beschreven (fig. 9). De onderscheidende kenmerken zijn: 1) De 
types 1 en 2 hebben een smalle balk en type 3 heeft een brede balk; 2) Type 1 heeft 14 en type 
2 slechts 10 strepen in de beide segmenten, en type 3 telt er 12; 3) Type 1 heeft 3 en type 2 heeft 
5 andreaskruizen onder in de ring. Type 3 heeft daarentegen 5 + in de onderring staan; 
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en tenslotte 4) Alle kortebalkstempels van Muntok hebben een gesloten buitenrand. De 
gebruiksperioden van deze drie kortebalkstempels overlappen elkaar enigszins. Van eind maart 
1919 tot begin september 1925 wordt vervolgens op het kantoor te Muntok een 
kortebalkstempel met uurkarakters gebruikt. De afbeelding rechts in figuur 9 laat zien, dat dit 
stempeltype naast 5 andreaskruizen een duidelijke biffage heeft.  

 Vervolgens worden vanaf maart 1917 gedurende de vooroorlogse periode te Muntok 
vijf verschillende types van het langebalkstempel gebruikt: de types 1a-b, 2a-b, 7, 19 en 20. 
Hierbij kennen met name de types 1 en 2 met kleine variaties een relatief lange gebruiks-periode 
van 21 en 14 jaar. Voor meer uitgebreide informatie over de langebalkstempels van Muntok zij 
ook nu weer verwezen naar de site van ZWP. Figuur 10 laat vijf vrijwel complete voorbeelden 
zien en de types 19 en 20 komen natuurlijk weer overeen met de puntvlakstempels type 1 en 2.  

 

                   
 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

Figuur 10: De langebalkstempels 1a-b, 2a-b, 7, 19 en 20 van MUNTOK gebruikt op 
16 april 1918, 24 september 1926, 10 augustus 1940, 10 mei 1936 en 24 februari 1940.

 

 

De Japanse en Republikeinse jaren 

 Hoewel van de hierboven beschreven Nederlands-Indische langebalkstempels de types 
7 en 20 tot eind 1941 respectievelijk begin 1942 worden gebruikt, komen we geen van deze 
twee stempels tegen tijdens de periode van de Japanse bezetting. Er doet zich hier een feno-
meen voor, dat we op min of meer dezelfde wijze gezien hebben bij de langebalkstempels type 
6a en 6b van het kantoor Sekajoe in de Palembangse Benedenlanden.  

Er wordt in Muntok tijdens de eerste jaren van de Japanse bezetting wel degelijk gebruik 
gemaakt van een Nederlands-Indisch langebalkstempel. Doch dan van een type 12a waarvan 
geen afstempelingen bekend zijn van vóór de Japanse inval. In de DN-catalogus van Van 
Nieuwkerk en Vosse is dit een type 020.11  
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Figuur 11: De langebalkstempels 7 en 12a van MUNTOK gebruikt op  

20 oktober 1941 en 12 augustus 1944 (=19). 
 

 Figuur 11 laat duidelijk zien dat het langebalkstempel type 12a van Muntok veel lijkt 
op type 7. Type 12a heeft echter kleinere cijfers in de datumbalk en de vorm van de letters van 
de kantoornaam is anders. Met name bij de letter K, aangegeven door de twee zwarte pijlen, is 
dat goed te zien.  

Hoogstwaarschijnlijk was type 12a al voor de Japanse invasie op het postkantoor 
aanwezig, maar is het pas na februari 1942 in gebruik genomen. Wij hebben in totaal twaalf 
voorbeelden gevonden die na die datum gebruikt zijn: eenmaal met een Christelijke datering 
van begin december 1942; viermaal met een Japans dynastieke datering lopend van eind juni 
tot eind november 1943; en zevenmaal met een Showa datering van eind maart 1944 tot begin 
maart 1945. Figuur 12 toont vijf voorbeelden met de hier genoemde data.  

 

  

 
 

  

 
Figuur 12: Het langebalkstempel 12a van MUNTOK gebruikt op1 december 1942 

(Christelijk), 
28 juni en 30 november 1943 (dynastiek) en 24 maart 1944 (=19) en 3 maart 1945 (=20). 
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Vanaf medio 1944 wordt ook te Muntok het Japanse stempel type 220 in gebruik 
genomen. In figuur 13 kunnen wij u er een goed leesbaar voorbeeld van laten zien van medio 
augustus 1944.  

 
Figuur 13: Het Japanse stempel 220 van MUNTOK (ムントック) 

 gebruikt op 14 augustus 1944 (=19).
 

 Minder avontuurlijk dan de in een volgend hoofdstuk te bespreken herbezetting door de 
Nederlandse troepen van Billiton, is ook de vestiging van het naoorlogse Nederlandse gezag op 
het eiland Bangka uitzonderlijk genoeg om hier even langer bij stil te staan. Mountbatten heeft 
namelijk zonder toestemming van de Britse regering toegestaan dat Nederland in februari 1946 
het eiland kon herbezetten. Het relaas hierover vinden we in het “Kort verslag van de vestiging 
van het Nederlandsch Gezag op Bangka” van de heer Breekland, commanding officer 
AMACAB Banka.12 Destijds bestond er bij de heer Breekland kennelijk enige twijfel en 
verbazing over de voorgestelde gang van zaken. Immers we lezen in zijn kort verslag “In 
opdracht van Generaal Majoor Spits heeft ondergetekende er zich te Batavia van vergewist dat 
de mogelijkheid dat de herbezetting van Bangka van invloed zou kunnen zijn op de komende 
onderhandelingen met de republikeinsche leiders en ongunstige reacties in Palembang tot 
gevolg zou kunnen hebben door de Regeering onder oogen was gezien.” Na een bevestiging in 
deze van de directeur BB, dr. Hoven, is men voortvarend aan de slag gegaan. “In den vroegen 
morgen van 10 Februari [1946] vertrok de H.M.S. „Rocksand” van Singapore en kwam – 
voorafgegaan door twee Britse mijnenvegers – op 11 Februari omstreeks 1 uur v.m. ter reede 
van Muntok ten anker, tegelijk met een LST waarop de transportmiddelen van het Bataljon zich 
bevonden.” Dezelfde dag werd Muntok zonder veel weerstand te ondervinden door de 
Nederlandse troepen bezet.  

 Hoewel van Republikeinse zijde in de voorafgegane periode van zeven maanden zeker 
een eerste aanzet gegeven zal zijn tot het vestigen van een Interim gezag, hebben wij geen 
objecten gevonden die op overtuigende wijze aantonen, dat er inderdaad al sprake was van een 
functionerende Republikeinse postdienst in Muntok. Het in figuur 14 getoonde object zou 
hiervoor in aanmerking kunnen komen, maar naar onze mening heeft het alle aspecten van een 
CTO.  

 
Figuur 14: Het langebalkstempel 12a van MUNTOK  

gebruikt op 11 februari 1946.
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Hersteld Nederlands gezag 

 

Te Muntok werd het Nederlands militair en civiel gezag dus op 11 februari 1946 hersteld 
en het zou tot eind 1949 gehandhaafd blijven. Er wordt weldra contact gelegd “met den 
plaatselijken chef van de P.T.T. Soeharto die ook tot medewerking bereid bleek.”15 Het 
postkantoor te Muntok zal dus wel in de eerste helft van 1946 weer geopend zijn. De vroegste 
data die wij u kunnen laten zien zijn van november 1946. Het vooroorlogse langebalkstempel 
type 12a wordt dan nog steeds gebruikt, links in figuur 15. Later wordt ook nog het langebalk-
stempel type 25 met de nummers 1 en 2 in het ondersegment gebruikt, rechts in figuur 15. 

 

 

 
Figuur 15: Links het langebalkstempel 12a van MUNTOK gebruikt op 6 en 18 november 

1946. 
Rechts het langebalkstempel 25 met de nummers 1 en 2 van MUNTOK gebruikt op 

13 december 1949 en 3 november 1947.   
 

  In de moeizame naoorlogse relatie tussen Indonesië en Nederland heeft Muntok nog 
een saillante rol gespeeld. Even ten noorden van het stadje ligt de Goenoeng Menoembing (fig. 
3) en de BTW had daar nog juist voor het uitbreken van de grote recessie van de vorige eeuw 
een uiterst luxueus hotel laten bouwen (fig. 16). Tijdens de bouw moest echter al zo zeer worden 
bezuinigd, dat slechts een deel van de geplande bijgebouwen kon worden gerealiseerd. In dit 
voormalige rustoord van de tinwinningsmaatschappij te Bangka werden de tijdens de 2e 
Politionele Actie in Djokjakarta gevangen genomen Republikeinse leiders Soekarno en Hatta 
‘gehuisvest’. Gezien de moeilijk begaanbare toegangsweg omhoog was het hotel niet 
eenvoudig te bereiken, maar zeker ook niet eenvoudig te verlaten. In de Nederlandse media 
werd het verblijf van de twee heren nogal positief afgeschilderd: “De vooraanstaande 
Republikeinse leiders genieten op Bangka volledige bewegingsvrijheid”. En de Nederlandse 
onderhandelaar bij de Veiligheidsraad, J.H. Van Royen, vertelde dat “de mannen konden gaan 
en staan waar ze wilden”. Toen echter op 15 januari 1949 een vertegenwoordiger van de 
Veiligheidsraad op Bangka arriveerde, bleek dat de Republikeinse heren achter tralies en 
prikkeldraad zaten. Het Bangka-incident was geboren en ondanks het feit dat de huisvesting 
onmiddellijk werd verbeterd, werden de Nederlandse onderhandelaars nog meer gewantrouwd 
dan voorheen.13 
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Figuur 16: Het hotel Menoembing even ten noorden van Muntok, links tijdens de opening 

 in 1929 en rechts na een renovatie eind 20e eeuw. 
 

 

De staat Indonesië 

 

 Het na de oorlog voor het kantoor te Muntok aangemaakte langebalkstempel type 25 
met het nummer 1 in het ondersegment wordt ook nog in 1950 gebruikt (fig. 17). Het wordt 
echter weldra vervangen door een tweetal langebalkstempels van het type 12b en 12c. In deze 
twee modellen wordt de kantoornaam dan geschreven als MENTOK. Het essentiële verschil 
tussen de types 12b en 12c zit hem hier in de vorm van de letter O van de kantoornaam. Deze 
is bij het eerste type veel ronder dan bij het tweede type, zie zwarte pijlen in figuur 17. 

 

 

 
Figuur 17: Links het langebalkstempel 25 met nummer 1 van MUNTOK gebruikt op 

 25 maart en 22 juli 1950. Rechts de langebalkstempels 12b en 12c van MENTOK 
gebruikt op 19 en 15 januari 1953.  

 

 Muntok werd al in 1913 als residentiezetel verlaten en de Koninklijk Paketvaart 
Maatschappij (KPM) ging ook andere havenplaatsen als Blinjoe, Pangkalpinang en Soengei-
liat aandoen. De handel werd geheel verlegd naar Pangkalpinang en Muntok bleef slechts van 
betekenis als standplaats van de BTW. Anno 2009 maakt het stadje een behoorlijk ingeslapen 
indruk. “Vijf straten met winkels-van-Sinkel, een kleine groenten- en fruitmarkt en twee 
resto’s…. De oude tinmijn is ook al geruime tijd gesloten.”14 
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PANGKALPINANG 

 

 Pangkalpinang ligt hemelsbreed ongeveer 40 km van Muntok aan de oostkust van het 
eiland Bangka. Het werd na Muntok de hoofdplaats van het eiland en sinds 1913 ook de 
standplaats van de resident. Hoewel de stad zelf niet direct aan zee ligt, is het toch de afgelopen 
eeuw uitgegroeid tot hét centrum van de handel van de huidige provincie Banka-Belitung. Al 
voor WWII was het een levendige en welvarende stad.1  

 Volgens Bulterman functioneert er in Pangkalpinang al in 1902 een fungerend hulp-
postkantoor. Op 1 april 1903 wordt dit kantoortje opgewaardeerd tot een hulppostkantoor dat 
ressorteert onder het postkantoor te Muntok. Een klein jaar later – op 15 januari 1904 – wordt 
Pangkalpinang zelf een postkantoor.   

De kaart links in figuur 18 is een digitale uitsnede van een stukje van de oostkust van 
het eiland van een gedetailleerde kaart uit 1819 waarop fraai te zien is, dat bij de kampongs – 
veel meer waren het in die tijd niet – Songileat, Marawang en Pangkal Pinang een Nederlands 
vlaggetje staat getekend. Kennelijk mochten deze nederzettingen zich al begin 19e eeuw in een 
speciale Nederlandse belangstelling verheugen. Songileat en Pangkal Pinang zullen uitgroeien 
tot belangrijke plaatsen, waar honderd jaar later een Nederlands-Indisch postkantoor zal worden 
geopend. Wat er van Marawang bij de gelijknamige berg terecht is gekomen, onttrekt zich 
momenteel aan onze kennis.  

 

 
Figuur 18: Links een detail van een kaart van Bangka uit 1819 met een stukje oostkust met 

van noord naar zuid de kampongs Songileat, Marawang en Pangkal Pinang, rechts het post- 
en telegraafkantoor te Pangkalpinang. 

 

Gedurende de eerste jaren wordt hier een 33 mm lang naamstempel gebruikt, eerst in 
violet en later in blauw.9,15,16 Volgens een recente publicatie van Storm van Leeuwen wordt in 
dit naamstempel de kantoornaam als PANGKALPINANG geschreven, dus met één woord.26 
Hoewel deze stempels toch een aantal jaren zijn gebruikt en de genoemde auteurs ze ook niet 
als extreem zeldzaam taxeren, hebben wij er slechts twee fragmentarische voorbeelden van 
kunnen vinden.  
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Beide staan links afgebeeld in figuur 19 op een 10c. zegeltje van de hulpuitgifte van 1900 
(NVPH no. 31) met in het meest linker object ook nog een vrijwel compleet vierkantstempel 
van Muntok met als datum 17 september 1903. Pangkalpinang had toen nog een 
hulppostkantoor en Muntok al jaren een postkantoor.  

 

  

 
Figuur 19: Links fragmenten van het naamstempel en rechts het vierkantstempel van
PANGKALPINANG gebruikt op 16 maart 1907, 22 oktober 1904 en 21 maart 1908. 

 

In de periode 1904-1908 wordt dan in Pangkalpinang één type van het vierkantstempel 
gebruikt (fig. 19).17 Vervolgens wordt van medio juli 1908 tot eind december 1912 het groot-
rondstempel gebruikt, met in de eerste zes maanden violette stempelinkt en later weer gewoon 
zwarte (fig. 20).18  

   

 
Figuur 20: Het grootrondstempel en de kortebalkstempels zonder en met uurkarakters 

van PANGKALPINANG gebruikt op 8 juli 1908, 3 februari en 23 juli 1912,   
3 maart 1917 en 5 september 1919.

 

 In de periode van februari 1912 tot februari 1918 worden dan te Pangkalpinang twee 
types van het kortebalkstempel beschreven. Het eerste type staat prominent centraal in figuur 
20 afgebeeld en het gaat hier om een stempeltype met een brede balk, 12 strepen in beide 
segmenten, een gesloten buitenrand en 5 + onder in de ring. Het tweede type, dat rechts naast 
het eerste staat, is een lastiger verhaal. Hiervan zijn op de ZWP-site twee afstempelingen 
bekend van januari en maart 1917 en de laatste staat hier afgebeeld in bovenstaand figuur. De 
afbeelding is helaas vaag, maar het betreft een stempeltype met een smalle balk, 10 strepen in 
de beide segmenten, een biffagerand en 3 # onder in de ring. Daarna wordt van september 1919 
tot november 1921 een kortebalkstempel met uurkarakters gebruikt, afgebeeld rechts in figuur 
20.16  
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Te Pangkalpinang worden dan vanaf januari 1918 in totaal elf verschillende types van 
het langebalkstempel beschreven: de types 1a-b, 1c, 1d, 1e, 2a-b, 7a, 7b, 9, 14, 19 en 20. Hoewel 
het ook nu zeker aanbevelenswaardig is om voor nadere informatie over de onderscheidende 
kenmerken en de gebruiksperioden van de langebalkstempels van Pangkal-pinang de ZWP-site 
te raadplegen, vermelden we hier met name een aantal opmerkingen over de eerste vier in figuur 
21 getoonde types: 1) Het type 1a-b kent weer met kleine variaties een vrij lange 
gebruiksperiode van tien jaar en links in figuur 21 staan een vroege en een late datum afgebeeld. 
De kantoornaam wordt bij dit stempeltype met hoge en smalle letters in één woord geschreven; 

  

 
Figuur 21: De langebalkstempels 1a-b, 1c, 1d en 1e van PANGKALPINANG gebruikt op

9 april 1919, 16 december 1924, 22 maart 1924, 8 september 1931 en 3 april 1933. 
 

 2) Bij de types 1c, 1d, en 1e worden bredere letters gebruikt en de kantoornaam wordt 
dan met twee woorden gespeld als PANGKAL - / PINANG; 3) De types 1a-b, 1c en 1d hebben 
een biffage terwijl bij type 1e de buitenrand gesloten is; en 4) Tenslotte is er bij de laatste drie 
types nog een verschil in de vorm van de letter K. In ZWP-terminologie: bij het type 1c is 
K=K<; bij de types 1d en 1e is K=K#.  

Van het langebalkstempel van Pangkalpinang staan de types 2a-b, 7a, 7b, en 9 ver-
volgens afgebeeld in figuur 22. Het type 7b is feitelijk een langebalkstempel met het nummer 
1 in het ondersegment. Van type 2 laten wij u weer een vroege en een late datum zien. 

 

   

 
Figuur 22: De langebalkstempels 2a-b, 7a, 7b en 9 van PANGKALPINANG gebruikt op
26 maart 1928, 27 september 1938, 8 maart 1935, 20 augustus 1936 en 8 oktober 1941. 

 

 In figuur 23 staan tenslotte de langebalkstempels type 14, 19 en 20 van Pangkalpinang 
afgebeeld. Met betrekking tot de gebruiksperioden van al deze langebalkstempels kan nog 
worden opgemerkt, dat het gebruik van type 19 volledig ligt tussen het vroege en late gebruik 
van type 2.  
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Figuur 23: De langebalkstempels 14, 19 en 20 van PANGKALPINANG gebruikt op

26 juli 1941, 30 april 1936 en 14 juli 1939.
 

 

De Japanse en Republikeinse jaren 

 

 Van de hierboven beschreven langebalkstempels van het kantoor Pangkalpinang is van 
de types 9, 14 en 20 het vooroorlogs gebruik bekend tot in januari respectievelijk februari 1942. 
Dit zijn dan ook de drie types die we gedurende de Japanse bezetting gebruikt zien worden. De 
nomenclatuur van de twee studieverenigingen combinerend zijn het de types: 9/030, 14/030 en 
20/050.  

 Van dit relatief grote postkantoor hebben wij een kleine veertig objecten gevonden, die 
gebruikt zijn gedurende de jaren van de Japanse bezetting. In de hier onderstaande figuren 
worden er een aantal, zoveel mogelijk in chronologische volgorde, getoond. Van het 
langebalkstempel type 9 hebben we slechts vier voorbeelden gevonden: tweemaal met een 
Christelijke datum van 2 december 1942 en 25 oktober 1943 en tweemaal met een Showa 
datering van 19 januari 1944 en 3 maart 1945 (fig. 24 en 25). Een Japans dynastieke datering 
hebben we van dit stempeltype niet gezien. 

 

  

 
Figuur 24: Het langebalkstempel 9 van PANGKALPINANG gebruikt op  

2 december 1942 en 25 oktober 1943 (Christelijk) en op 3 maart 1945 (=20).  
 

Het genoemde voorbeeld van januari 1944 staat op de voorzijde van de postwissel links 
in figuur 25 en omdat het linker strookje voor de geadresseerde nog aanwezig is, kunnen wij 
zien dat de Yokohama Specie Bank. Ltd. te Pangkalpinang een bedrag van een kleine ƒ6200 
heeft overgemaakt naar een zekere heer Kho Lip Khoei, destijds woonachtig in het Hian Njan 
Hotel te Tandjongpandan.  
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Figuur 25: Een postwissel in januari 1944 (=19) verstuurd van Pangkalpinang naar 

Tandjongpandan. 
 

De achterzijde van de postwissel laat zien, dat het bedrag op 1 februari 1944 (1-2-2604) 
aan de desbetreffende heer is uitbetaald. Het postkantoor te Tandjongpanden gebruikte op het 
kantoor van ontvangst een langebalkstempel type 9 met Showa datering (19. 1. 24.- ), en op 
het kantoor voor uitbetaling een type 14 met Japans dynastieke datering (1. 2. 4. - ) waarbij 
het cijfer 0 vervangen is door een .  

Figuur 26 toont vier voorbeelden van het langebalkstempel type 14 van Pangkalpinang 
met links Christelijke data van 29 juni 1942 en 8 april 1943. De eerst genoemde is overigens de 
vroegst bekende datum van het postkantoor te Pangkalpinang uit de Japanse bezettingsjaren.  

 

 

 
Figuur 26: Het langebalkstempel 14 van PANGKALPINANG gebruikt op 29 juni 1942 

en  
8 april 1943 (Christelijk), op 13 maart 1944 (=19) en 30 mei 1945 (=20). 

 

De twee objecten rechts uit figuur 26 laten een Showa datering van medio maart 1944 
en eind mei 1945 zien. In figuur 27 tenslotte een voorbeeld van het langebalkstempel type 14 
van Pangkalpinang met een Japans dynastieke datering van juli 1943. Gezien de fraaie 
combinatie van zegels uit het voormalig Nederlands-Indië (NVPH no. 281 en 285) met de 
Japanse opdruk voor Banka en Billiton (DN 70v) en vijf Japanse zegels (DN J4) hebben we dit 
knipsel in zijn geheel afgebeeld.  
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Figuur 27: Het langebalkstempel 14 van PANGKALPINANG gebruikt op 

23 juli 1943 (dynastiek).
 

Van het derde vooroorlogse langebalkstempel – het type 20/050 – hebben we alleen 
maar voorbeelden met een Showa datering gezien met data lopend medio februari 1944 tot eind 
maart 1945 en drie voorbeelden worden getoond in figuur 28.  

 

  

 
Figuur 28: Het langebalkstempel 20 van PANGKALPINANG gebruikt op 

21 februari en 16 maart 1944 (=19) en 27 februari 1945 (=20).   
 

 Vanaf medio 1944 wordt ook te Pangkalpinang het Japanse stempel type 220 in gebruik 
genomen en in figuur 29 laten wij u vier voorbeelden zien met redelijk tot zeer goed leesbare 
Katakana teksten. Vooral bij de twee middelste complete stempels is de plaats van herkomst 
wel te ontcijferen.  
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Figuur 29: Het Japanse stempel 220 van PANGKALPINANG (パンカルピナン) 

gebruikt op 26 april, 2 mei, 12 juni en 26 juli 1944 (=19). 
 

 In onderstaand figuur twee objecten die begin september 1945, strikt genomen na de 
Japanse capitulatie, te Pangkalpinang postaal gebruikt zijn. De boven in figuur 30 getoonde 
postwissel kon ongefrankeerd verstuurd worden van het telefoonkantoor te Pangkalpinang 
(KANTOR TELEPON P.PINANG, DN/511) naar het telefoonkantoor te Toboali. Beide 
kantoren gebruikte tevens vooroorlogse, Nederlands-Indische langebalkstempels – de types 14 
en 12 – met een Showa datering van respectievelijk 1, 3 en 7 september 1945. De zegel op de 
envelop onder in figuur 30 is postaal vernietigd met het langebalkstempel type 9 van 
Pangkalpinang, eveneens met een Showa datering maar nu van 15 september 1945.  

 

 
Figuur 30: Boven een postwissel op 1 september 1945 verstuurd van Pangkalpinang  

naar Toboali en onder een lokaal verstuurd briefje met nog een violet Japans censuur 
stempel.    
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Hersteld Nederlands gezag 

 

 In het hierboven aangehaalde verslag van de heer Breekland lezen we met betrekking 
tot de hoofdplaats van het eiland Banka het volgende: “Den volgende morgen [14 februari 
1946] werd de tocht voortgezet. De wegversperringen namen steeds toe in aantal en zwaarte. 
Bij Petaling werd de troep beschoten, doch leed geen verliezen. Kort voor Tjengkongabang –± 
13 K.M. voor Pangkalpinang stootten wij op een deskundig aangelegde en hardnekkig met 
geweervuur verdedigde stelling. De overmeestering hiervan kostte ons zes doden – waaronder 
de aalmoezenier en een hospitaalsoldaat, die zich in het vuur begaven om gewonden bij te staan 
– en enige gewonden, terwijl de vijand omstreeks dertig doden achterliet, waaronder naar men 
aanneemt een Japanner. Nu lag de verdere weg open en werd de hoofdplaats zonder verder 
oponthoud bereikt en bezet (2 u. n.m.). De Chineesche bevolking toonde zich enthousiast, de 
Inheemsche was nagenoeg geheel gevlucht. Dit laatste betekende o.m. de afwezigheid van bijna 
het geheele corps Inheemsche ambtenaren. Er waren eenige zwakke pogingen tot vernieling 
gedaan. Zoo was de radiozender uit het telegraafkantoor verdwenen en de telefooncentrale 
beschadigd.…Alles wat onbewaakt was werd weggehaald of vernield, zoowel door de 
Indonesische bevolking van de kampongs langs de randen der stad, als door de Chineezen. 
Aangezien de beschikbare troepen uit een oogpunt van veiligheid niet teveel konden worden 
verspreid moesten uiteraard een groot aantal gebouwen onbewaakt blijven. Daardoor gingen 
de diefstallen en vernielingen wekenlang door, totdat het „materiaal” geheel was uitgeput. Zoo 
nu en dan werden er daders gearresteerd of neergeschoten, maar veel hielp het niet. De 
openbare diensten [postkantoor ?] werden met behulp van Chineesch personeel gaande 
gehouden. De politiekazerne en de gevangenis waren geheel ledig.”12  

 Hoewel het Nederlands militair en civiel gezag dus formeel op 14 februari 1946 werden 
hersteld, volgde er een periode van zeker enkele weken zo niet maanden met veel onrust en 
anarchie. Waarschijnlijk is het postkantoor na enige weken/maanden met hulp van pro-
Nederlands personeel weer gaan functioneren. De in figuur 31 getoonde zegels en knipsels zijn 
naar onze mening in deze tijd vervaardigde CTO’s. Van de zes voorbeelden die wij hebben 
gevonden, zijn er vier met de bewuste datum van 14 februari 1946 en twee van 21 maart 1946.  

 
Figuur 31: De langebalkstempels 14 en 20 van PANGKALPINANG gebruikt op 

14 februari en 21 maart 1946 (Christelijk).   
 

  Ook de in figuur 32 getoonde envelop lijkt ons een fraai voorbeeld van filatelistisch 
maakwerk voor iemand die gecharmeerd was van een collage Japanse zegels. Ze zijn alle  
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eveneens op 14 februari 1946 voorzien van een langwerpig, violet naamstempel van de post-
spaarbank te Pangkalpinang PANGKALPINANG / TYOKINKYOKU met daaronder de 
plaatsnaam in Katakana (DN 572). Ook de datum staat tweemaal met een violet stempeltje 
vermeld.  

 

 

 
Figuur 32: Een fraai stukje filatelistisch maakwerk op 14 februari 1946 

 te Pangkalpinang vervaardigd.
 

Het vroegste bewijs van een weer onder Nederlands civiel gezag functionerend 
postkantoor te Pangkalpinang dat wij hebben gevonden, is het links in figuur 33 getoonde object 
met een langebalkstempel type 9 van 19 juni 1946.  

 

 

 
Figuur 33: De langebalkstempels 9 en 14 van PANGKALPINANG gebruikt op 

19 juni 1946, 13 maart 1947, 19 oktober 1948 en 28 juni 1949. 
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Figuur 34: De langebalkstempels 25 met de nummers 1 en 2 van PANGKALPINANG

gebruikt op 15 december 1947 en op 2 en 19 oktober 1948.  
 

Daarna worden in de jaren 1947-1949 in Pangkalpinang het vooroorlogse lange-
balkstempel type 14 en het naoorlogse langebalkstempel type 25 met de nummers 1 en 2 in het 
ondersegment gebruikt (fig. 33 en 34).  

De staat Indonesië 

 De hierboven beschreven langebalkstempels type 14 en 25 van Pangkalpinang worden 
ook na de soevereiniteitsoverdracht nog een flink aantal jaren gebruikt (fig. 35).   

  

 
Figuur 35: De langebalkstempels 14 en 25 met de nummers 1 en 2 van 

PANGKALPINANG gebruikt op17 maart en 17 november 1950, 30 juni 1952 en 8 juli 
1957.   

 
 Tevens is er een nieuw langebalkstempel type 14 aangemaakt waarin, in tegenstelling 
tot het vooroorlogse Nederlands-Indische langebalkstempel type 14, de kantoornaam in één 
woord wordt gespeld als PANGKALPINANG (fig. 36).   

  

 
Figuur 36: Het nieuwe naoorlogse langebalkstempel 14 van PANGKALPINANG gebruikt  

op 10 februari 1950 en op 30 maart en 27 augustus 1955.  
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Als afsluiting van deze paragraaf over Pangkalpinang voor de echte liefhebber nog een 
aardigheidje. De hieronder getoonde brief wordt op 21 september 1964 om 18 uur per luchtpost 
vanuit Amersfoort verstuurd naar de Djalang Tamah Bawah I/3b te Pangkalpinang. De brief 
kon kennelijk niet worden bezorgd en zowel in het Indonesisch als in het Engels wordt verzocht 
de brief te retourneren naar de afzender. Deze postale afhandeling wordt op 8 oktober 1964 om 
11 uur vereeuwigd met een ondertussen toch wel enigszins verouderd, naoorlogs 
langebalkstempel type 25 met het nummer 1 in het ondersegment. Helaas kunnen wij u de 
achterzijde van de envelop niet laten zien. We veronderstellen dat het adres van de afzender te 
Amersfoort op de achterzijde staat vermeld.  

 

 

 
Figuur 37: Een brief die in de maanden september en oktober 1964 tussen 

Amersfoort en Pangkalpinang heen en weer gestuurd is.  
 

BATOEROESA 

 

 Batoeroesa ligt op iets meer dan 10 km afstand ten noorden van de hoofdstad Pangkal-
pinang aan de linker zijde van de rivier de Merawang (fig. 1 en 18). Kennelijk was er begin 19e 
eeuw nog geen Nederlandse belangstelling voor deze nederzetting. Immers op het kaartje van 
figuur 18 ontbreekt de vaderlandse driekleur ter plaatse nog.   

  Een kleine honderd jaar later – op 1 juni 1913 – wordt hier echter een hulppostkantoor 
geopend dat ressorteert onder het postkantoor te Pangkalpinang. In eerste instantie wordt te 
Batoeroesa een kortebalkstempel gebruikt, waarvan op de site van ZWP één enkel voorbeeld 
vermeld staat en dat hier links in figuur 38 wordt afgebeeld. Het stempel heeft een smalle balk, 
10 strepen in beide segmenten, een gesloten buitenrand en 3 # onder in de ring.  
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Vervolgens worden te Batoeroesa vanaf eind januari 1917 vijf verschillende types van 
het langebalkstempel beschreven: de types 1a, 1b, 6, 19 en 20. De eerste vier staan eveneens 
afgebeeld in figuur 38. Het verschil tussen de types 1a en 1b zit hem weer in de vorm van de 
letters van de kantoornaam. Bij type 1a zijn de letters hoog en smal en bij type 1b weer wat 
breder. Type 6 is eigenlijk een type 1b, waarbij de 12-uuraanduiding vervangen is door een 24-
uuraanduiding. De langebalkstempels type 19 en 20 zijn dan weer de puntvlakstempels type 1 
en 2 en beide zijn nogal zeldzaam (RR). Van het eerste type puntvlakstempel kunnen wij u 
rechts in onderstaand figuur een van de weinige, bekende exemplaren tonen. Type 2 wordt 
zowel door Bulterman als Storm van Leeuwen expliciet beschreven, maar wij hebben er geen 
afbeelding van kunnen vinden.9,22,25 Ook het toch ruim van materiaal voorziene digitale archief 
van de ZWP-webmaster Severijn leverde geen resultaat op. Het stempel is zo zeldzaam, dat het 
slechts een enkele keer op een veiling is waargenomen, mededeling Storm van Leeuwen.  

   

 
Figuur 38: Het kortebalkstempel en de langebalkstempels 1a, 1b, 6 en 19 van 

BATOEROESA 
gebruikt op 7 februari 1916, 27 juni 1922, 17 augustus 1933, 1 februari 1941 en in april 

1937. 
 

De Japanse en Republikeinse jaren 

 

 Het vooroorlogse gebruik van het langebalkstempel type 6 van Batoeroesa is bekend tot 
begin januari 1941 en dit is dan ook het stempeltype, dat we gedurende een groot deel van de 
Japanse bezetting gebruikt zien worden. Het gaat dan om een langebalkstempel type 6/010.  

   

 
Figuur 39: Het langebalkstempel 6 van BATOEROESA gebruikt in juni 1943 

(Christelijk), 
 en op 26 en 31 juli en 25 november 1943 (=18) en op 17 juli 1945 (=20).  
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Van dit toch vrij kleine postkantoortje zijn we van de periode 1943-1945 vijfmaal dit 
langebalkstempel type 6 met leesbare datum tegengekomen: eenmaal met een Christelijke 
datum van de zomer van 1943 en viermaal met een Showa datering lopend van juli 1943 tot juli 
1945 (fig. 39). Wij hebben hier dus geen Japans dynastieke datering gezien. 

 
Figuur 40: Links een Japanse briefkaart op 3 augustus 1944 van Batoeroesa verstuurd naar 

Djeboes. 
Rechts een uitsnede van het zegelbeeld en het Japanse stempel バトルサ op ware grootte.  

 

 Vanaf medio 1944 wordt ook te Batoeroesa het gebruik van het Japanse stempel type 
220 beschreven. De auteurs van het standaardwerk op dit gebied hadden het echter tot voor kort 
zelf ook nog niet gezien (reported, not seen).11 Onlangs verscheen echter op de markt een 
Japanse briefkaart met dit stempel en we zijn dan ook verheugd u in figuur 40 het desbetreffende 
collectors item te kunnen tonen. Links de kaart in een enigszins verkleinde weergave en rechts 
het zegelbeeld met het helaas moeilijk leesbare Japanse stempel 220. Bij voldoende vergroting 
is boven in het stempel de kantoornaam in Katakana (バトルサ) wel te ontcijferen.  

 

Hersteld Nederlands gezag 

 

Of de heer Breekland als commanding officer AMACAB van Bangka medio februari 
1946 over voldoende troepen beschikte om ook een plaatsje als Batoeroesa te bezetten, valt uit 
zijn relaas te betwijfelen. De wedana van Batoeroesa bleek in ieder geval bij de komst van de 
Nederlanders zijn post te hebben verlaten.12  

 In hoeverre hier gedurende de naoorlogse jaren daadwerkelijk een onder Nederlands-
Indisch gezag functionerend postkantoor heeft bestaan, valt voor ons moeilijk te bepalen. Het 
kantoortje was echter zeker niet aan de aandacht van de Nederlands-Indische PTT ontsnapt. 
Immers uit het stempelmateriaal van het naoorlogse stempelboek van de Rijks Munt te Utrecht 
blijkt, dat een langebalkstempel type 25 met het nummer 1 in het ondersegment voor het kantoor 
te Batoeroesa wel degelijk is aangemaakt (fig. 41). Of het ook daadwerkelijk is gebruikt, blijft 
voorlopig in nevelen gehuld.  
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Figuur 41: Een voorbeeld van het naoorlogse langebalkstempel 25  

met nummer 1 van BATOEROESA. 
 

 Wij hebben overigens ook geen postale stukken gevonden van het kantoor te Batoeroesa 
van de Indonesische periode na de overdracht van de soevereiniteit eind 1949.  

 

SOENGEILIAT 

 

 
Figuur 42: Links het post- en telegraafkantoor en rechts de Chinese school te Soengeiliat.

 

Het plaatsje dat we hier gaan bespreken ligt op 30 km afstand ten noorden van de 
hoofdplaats, eveneens aan de oostkust van het eiland Bangka. De schrijfwijze van de plaats-
naam is, zoals zo vaak in het voormalige Nederlands-Indië, nogal variabel en daardoor soms 
verwarrend. Op het kaartje uit 1819 van figuur 18 wordt het gespeld als Songileat en tevens is 
bij een wat nauwkeuriger observatie te zien, dat net iets oostelijk van de Nederlandse vlag de 
fortificaties (Batterij) en Pakhuizen aan de monding van de rivier zijn gebouwd. Deze rivier zal 
wel naar de naam Leat of Liat hebben geluisterd.  

 

Al in 1883 functioneert hier een fungerend hulppostkantoor, dat in eerste instantie een 
zwart naamstempel in kader gebruikt. De kantoornaam wordt dan geschreven als S.LIAT. Later 
worden twee andere naamstempels gebruikt waarbij de kantoornaam voluit geschreven wordt 
als POSTKANTOOR/SOENGEILIAT. of als SOENGEILIAT. Al deze stempeltypes zijn 
zeldzaam tot extreem zeldzaam (RRR).8,15 Centraal in figuur 43 tonen wij een voorbeeld van 
het tweede stempel. Er werd rode inkt gebruikt. 
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Figuur 43: Het tweede naamstempel, het vierkantstempel en het kortebalkstempel van 

SOENGEILIAT. De dagtekeningstempels zijn gebruikt op 5 september 1907, 21 maart en 
2 september 1911 en 12 januari 1917. 

 

 Op 1 april 1903 wordt het kantoortje opgewaardeerd tot hulppostkantoor en op 15 
september 1907 tot postkantoor, om in de loop van 1933 weer een hulppostkantoor te worden 
(fig. 42). Voor 1904 zal het waarschijnlijk onder Muntok hebben geressorteerd en vanaf 1933 
onder het postkantoor te Pangkalpinang.8,19  

 

 In de periode 1908-1910 wordt te Soengeiliat één type vierkantstempel beschreven met 
grote en brede letters.17 Figuur 43 laat overigens zien, dat deze gebruiksperiode zowel aan de 
voor- als achterzijde met minstens een jaar mag worden uitgebreid. Vervolgens wordt van begin 
september 1911 tot begin maart 1917 een kortebalkstempel beschreven. Dit stempel heeft een 
smalle balk, 12 strepen in de beide segmenten, een gesloten buitenrand en 3 # onder in de ring, 
rechts in figuur 43.  

 

 

 
Figuur 44: De langebalkstempels 1, 2a-b en 6 van SOENGEILIAT gebruikt op

11 maart 1918, 8 maart 1919, 6 april 1939 en 29 april 1941.  
 

 Daarna zijn vanaf maart 1917 te Soengeiliat in de vooroorlogse periode vijf verschil-
lende types van het langebalkstempel gebruikt: de types 1, 2a-b, 6, 9 en 19. Type 2 heeft met 
kleine variaties een gebruiksperiode van maar liefst 22 jaar gekend. Centraal in figuur 44 
hebben we van dit stempeltype weer een vroege en een late datum afgebeeld. 

 In figuur 45 staan dan van de vooroorlogse langebalkstempels van Soengeiliat de types 
9 en 19 afgebeeld. Het laatste type komt dan weer overeen met het blokstempel ofwel het 
puntvlakstempel type 1. Dit is het enige type langebalkstempel van dit kantoor, dat geen biffage 
heeft en waarbij de kantoornaam geschreven wordt als SOENGEI - / LIAT.  
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Figuur 45: De langebalkstempels 9 en 19 van SOEGEILIAT gebruikt 

11 december 1941, 16 december en 20 februari 1936.  
 

 

De Japanse en Republikeinse jaren 

 Hoewel te Soengeiliat zowel van het langbalkstempel type 6 als van type 9 vooroorlogs 
gebruik bekend is tot in februari respectievelijk januari 1942, komen we tijdens de jaren van de 
Japanse bezetting alleen type 9 tegen.  

  

 
Figuur 46: Het langebalkstempel 9 van SOENGEILIAT gebruikt in november 1942 en in 
april 1943 (Christelijk), 23 oktober 1943 (dynastiek), 9 februari 1944 (=19) en 20 maart 

1945 (=20). 
 

Uit de Japanse tijd hebben wij van het kantoor te Soengeiliat een tiental zegels dan wel 
knipsels gevonden met dit langebalkstempel type 9: driemaal met een Christelijke datering 
lopend van november 1942 tot medio september 1943; tweemaal met een Japans dynastieke 
datering van begin september en eind oktober 1944; en vijfmaal met een Showa datering lopend 
van begin maart 1944 tot eind maart 1945. Vijf van deze voorbeelden staan afgebeeld in figuur 
46.  

Vanaf medio 1944 wordt ook te Soengeiliat het Japanse stempel type 220 in gebruik 
genomen en in figuur 47 laten wij u drie voorbeelden zien met helaas incomplete en/of slecht 
leesbare Katakana teksten.  
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Figuur 47: Het Japanse stempel 220 van SOENGEILIAT (スンゲイリアト) gebruikt op

7 april en 12 en 14 juni 1944 (=19). 
 

Hersteld Nederlands gezag 

 

 Soengeiliat werd op 15 februari 1946 zonder verder verzet van Republikeinse zijde door 
de Nederlandse troepen bezet. De wedana en zijn assistent waren echter verdwenen en het 
bestuurskantoor was in wanorde achtergelaten. De brandkast was weliswaar intact maar 
volledig leeg. Hoewel het Indonesische personeel van het postkantoor weg bleef, boden zowel 
de postchef als een van de brievenbestellers, beiden Chinezen, hun diensten aan. De 
telefooncentrale werd onder militaire controle genomen en ook daar waren vijf man van het 
personeel tot medewerking bereid. Het postkantoor was overigens volledig intact gebleven.12  

 

  

 
Figuur 48: De langebalkstempels 9 en 25 met nummer 1 van SOENGEILIAT gebruikt 

op 
21 mei 1946, 29 oktober 1948, in augustus 1949, op 8 mei 1948 en op 14 november 1949. 

 

 De vroegste datum van een weer onder Nederlands civiel gezag functionerend 
postkantoor te Soengeiliat die wij hebben gevonden is van 21 mei 1946. Tevens wordt ook hier 
in de loop van de naoorlogse jaren een langebalkstempel type 25 met het nummer 1 in het 
ondersegment in gebruik genomen (fig. 48).  

Eind 1947 werkte mejuffrouw C. Jansen kennelijk alweer voor de BTW te Soengeiliat 
en stuurde zij een persoonlijk berichtje naar haar neef Theo in de Tesselschadestraat te Haarlem 
in Holland. De per zeepost verstuurde briefkaart is postaal vernietigd met het hierboven reeds 
genoemde langebalkstempel type 25. 
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Figuur 49: Een briefkaart op 6 november 1947 verstuurd van Soengeiliat naar Haarlem. 

 

De staat Indonesië 

 

 Begin vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt het vooroorlogse langebalkstempel type 
9 te Soengeiliat nog even gebruikt. Het wordt echter weldra vervangen door een nieuw 
langebalkstempel type 14 met de kantoornaam dan geschreven als SUNGAILIAT (fig. 50).  

 

      

 
Figuur 50: Centraal het langebalkstempel 9 van SOENGEILIAT gebruikt op 27 

september 1950. 
Links en rechts daarvan het nieuwe langebalkstempel 14 van SUNGAILIAT gebruikt op 

1 oktober 1954 en 19 februari 1955. 
 

       * 

Het tweede gedeelte van het artikel over Bangka zal verschijnen in ZWP 172 (juni 2017).  Het artikel over Billiton 
in ZWP 173 (november 2017) 
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POSTINRICHTINGEN VAN WNG: KAMERI & YENBURWO 
Wim Vink 
 

KAMERI en YENBURWO 

Kameri en Yenburwo liggen op het eiland Noemfoor (ook  gespeld als Noefoor, Noemfoer, 
Mafor, Mefor, Nufor, Numfur). 

Nederzettingen 

De Spaanse landvoogd van Tidore stuurde in mei 1545 Yñigo Ortiz de Retes met het schip San 
Juan naar Mexico, doch De Retes keerde in oktober onverrichterzake terug in Tidore. Maar zijn 
reis was van veel belang voor de verkenning van de noordelijke kusten van Nieuw Guinea. Ter 
hoogte van de Bier Rivier – oost van Sarmi – nam hij zelfs het land in bezit voor de Spaanse 
troon en noemde het land Nueva 
Guinea. Op 15 juni passeerde hij 
Noemfoor en noemde het "Les 
Martyres" 22,41. Daarna bleef het lang 
stil. In 1699 voer de Engelsman 
Dampier uit voor een verkennings-
expeditie naar Australië en Nieuw 
Guinea. Dat verontrustte de regering 
in Batavia, die in 1705 Jacob Weyland 
op expeditie naar dezelfde gebieden 
stuurde. Volgens Wich-mann is 
Weylands " 't Hoog Land" 42 
Noemfoor, maar Haga 22 en Van 
Hasselt 24 menen, dat Noemfoorse 
emigranten op Romber-pon of Roon 
werden bezocht.  

Het eiland lag weer een poos buiten de belangstelling. In 1869 werd Von Rosenberg door de 
Indische regering uitgezonden om naturaliën te verzamelen. Hij geeft de eerste beschrijving 
van Noemfoor en noemt vijf kampongs (dorpen), waaronder Kame [zeer waarschijnlijk 
Kameri] in het noordwesten, bestaande uit zeven huizen met 100 zielen35. Namber wordt in 
1877 bezocht door de entomoloog Raffray 43. In de beschrijving door de Resident van Ternate, 
De Clercq, wordt Namber vermeld als bestaande uit vijf huizen op palen boven het water 
gebouwd 13.  
De zending begon haar werk in 1908 met het plaatsen van goeroes, maar alleen in dorpen, die 
daar om vroegen; in 1913 had Kornasoren een school met goeroe, Kameri nog niet 24. 
Kameri (soms gespeld als Kamiri) was oorspronkelijk een dorp op palen, niet ver 
stroomopwaarts van de monding van de korte, gelijknamige getijdestroom in het noordwesten 
van het eiland Noemfoer.  Het dorp werd bewoond door Biakkers van de bangsa's Samber en 
Wanma18. Het bestuur van het district Noemfoor was aanvankelijk gevestigd in het dorp 
Namber 28 aan de zuidwestkust van het eiland, maar het werd na de oorlog, in 1945 19, 
overgebracht naar Kamiri3, 14. Noemfoor behoort nu tot de Kabupaten Biak-Numfor en het telt 
twee Kecamatans: het westelijke Numfor Barat met Kameri en het oostelijke Numfor Timur 
met Yenburwo als hoofdplaats . 
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In 1947 telde Noemfoer 5186 zielen, verdeeld over 41 dorpena; in 2001 waren er 7900 inwoners 
in 11 dorpen 31. In 1961 telde Kameri 421 en Jemboerwo 242 inwoners 21. 
 
In mei 1942 ariveerden de Japanners op Noemfoor, maar zij lieten geen bezetting achter 27,28. 
In november plaatsten zij echter een bestuursambtenaar te Namber. Onder de bevolking van de 
Geelvinkbaai was al decennia lang de messiaanse Koréri-beweging actief; deze verwachtte een 
vrij en rijk eigen bestaan, waartoe een bevrijdingsleger (bewapend met pijlen, speren en 
bezweringsrituelen) werd opgericht. Botsingen met het bestuur bleven ook op Noemfoor niet 
uit; op 9 maart 1943 werd Namber aangevallen, maar de aanval werd afgeslagen 27. 
 
Genoodzaakt de verdediging tegen de vanuit het oosten oprukkende Amerikanen te verbeteren 
legden de Japanners troepen op Noemfoor:  twee bataljons van 219 Infanterie, 35e Divisie en 
van 222 Infanterie, 36e Divisie 37. Deze legden vliegvelden aan en eind mei 1944 werden twee 
velden operationeel: Namber in het zuidwesten, Kameri in het noordwesten, langs de kust even 
ten noorden van het gelijknamige dorp. Langs de noordkust kwam het veld Kornasoren bij 
Jemboerwo (nu: Yenburwo) niet meer gereed 37. Voor al deze werkzaamheden bracht Japan 
900 Formosaanse militaire werklieden naar het eiland; door verhongering en uitputting waren 
er na de invasie nog 550 in leven. Ook werden duizend Javaanse dwangarbeiders – samen met 
gezinsleden zo'n 3000 personen – aangevoerd; daarvan waren slechts 403 overlevenden37. Op 
Kameri werden Mitsubishi Ki-21 ("Sally") bommenwerpers van de 61e Hiko Sentai 
gestationeerd 44. 
 
De Amerikaanse invasie van Biak liep veel vertraging op. Daarom gaf  MacArthur order voor 
de bezetting van Noemfoor 17, dat voor de geallieerden belangrijk was voor de luchtdekking 
van de bases op Biak en voor de beheersing van de Vogelkop 30. Bovendien diende Noemfoor 
als tussenstation voor de Japanse versterkingen voor Biak vanuit Manokwari 37 ; uitschakeling 
was dus noodzakelijk. Voor de invasie werd de Cyclone Task Force gevormd. Na een zeer 
hevig bombardement door marine en luchtmacht 30 landden op 2 juli 1944 13.500 manschappen 
van het 158e Regimental Combat Team (Reinforced) bij het vlak langs de kust gelegen vliegveld 
van Kameri; op het gerucht van Japanse versterkingen werden ook nog 1500 parachutisten van 
het 503e Parachute Infantry Regiment gedropt op en rond het vliegveld 17. Het vliegveld werd 
gerepareerd en verlengd; op 20 juli was het weer operationeel 30. 

Het 158e RCT veroverde het Kornasoren vliegveld op 4 juli en het Namber vliegveld op 6 juli 
15. 
De hele operatie kostte 411 Amerikanen en 1759 Japanners het leven; er werden 889 
krijgsgevangenen gemaakt, meest dwangarbeiders 17.  
De Kameri-strip (1450 m lang 12) werd gebruikt door de Fifth Air Force (Army) RAAF. In juli 
arriveerden de Australiers met P-40's (Kittyhawks) van de RAAF Squadrons 75, 76 en 78, en 
(in augustus) Sq. 80. Ook arriveerden jachtbommenwerpers [Douglas] A-20's [=Boston] van 
Sq. 22 en 23 40, Beaufighters van Sq. 30 en transportvliegtuigen Lockheed Loadstars van Sq. 
37 7,15,30. 

Een flight jachtvliegtuigen (P-40's) van het in Merauke gestationeerde Nederlandse 120 
Squadron was van 08.11.1944  tot 13.01.1945 tijdelijk op Kameri gestationeerd 12 als onderdeel 
van RAAF 78 Squadron; zij bestookten doelen op de Vogelkop  9,11,23.  
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Reeds in juli 1945 was het veld verlaten 7: de oorlog had zich verplaatst. 

De Kornasoren-strip werd op 4 juli 1944 bevrijd. Het werd afgebouwd met twee parallelle strips 
en bezet door 309 Bombardment Wing U.S.A.A.F. Van hier uit bombardeerden B-24's o.a. olie-
installaties bij Balikpapan op Borneo 15,30. 

De Namber-strip werd niet hersteld 15. 

Toegevoegd aan de Cyclone Task Force was een Netherlands Indies Civil Administration 
(NICA) Detachement bestaande uit 4 officieren en 35 manschappen. Dit nam het bestuur op 
zich, verzamelde inlichtingen en regelde arbeiders (400) voor de bases 37.  

In november 1944 verspreidden de gevechts- en bombardementseenheden zich voorwaarts: 
Sausapor, Morotai en Leyte, soms ook terug naar Wakde 29,36. 
 
Na de oorlog werd de Kameri-strip aangehouden als noodlandingsterrein op de civiele route 
Biak-Manokwari 1, maar tijdelijk werd zij - in het tweede kwartaal van 1952 - één maal per 
maand aangedaan2. Op 12.01.1956 was Kameri zelfs één van de acht officiële luchtvaart-
terreinen op Nieuw Guinea 20. De MLD gebruikte de strip tot 196112. 

Kornasoren kwam op 28.07.1962 gereed als uitwijkvliegveld (1755 m) voor de Koninklijke 
Luchtmacht op Biak; er is slechts één maal een Hunter geland 12. Na 1963 is dit het enige 
(civiele) vliegveld op Noemfoor (IATA: FOO; ICAO: WABF); Merpati Nusantara Airlines en 
Susi Air onderhouden verbindingen met Manokwari 44. Het vliegveld ligt vlak bij het dorp 
Yemburwo (Jemboerwo, Yemboerwo, Yenburwo), dat in 1985 een postkantoor kreeg. 

 

Over oktober 1945 schreef Kamma 26:  

"De oorlog had deze mensen overladen met aardse goederen; kleren, eten en geld waren er in 
overvloed, maar het was slechts schijnwelvaart, zij woonden hier nu in verlaten militaire 
kampementen, die ook overal in verval raakten. Hun eigen dorpen waren voor het merendeel 
verwoest, de kerken verbrand, weggebombardeerd. Waar b.v. de grote dorpen Kornasoren, 
Jemboerwo en Andei hadden gelegen was nu een enorm vliegveld. Met veel moeite vonden we 
nog aan de rand van het vliegveld de fundamenten van de eerste kerk van Noemfoor." 

 

VELDPOSTKANTOREN 25 

 

Verenigde Staten 

LANDMACHT 

APO 704  (Unit 2) 25,33 

21.07.1944—29.04.1945              H.Q. Cyclone Task Force 
     158th Inf. Regt, 41st Inf. Div. 
     503rd PRCT (Parachute R.C.T.)  
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GEBRUIKT STEMPEL [afb. a] 

Afb. a 
 

Een stempel met vlag van 4 strepen; maand-dag-jaar-nummer in centrum gezien van 
20.09.1944 tot 29.04.1945 

                                                                                                                                                                 

APO 719 25,33 

 15.06.1944—01.11.1944   H.Q. US 13th Air Force  

GEBRUIKT STEMPEL [afb. b, c] 

 
  
Afb. b Afb. c

 

Een stempel met vlag van 4 strepen; nummer-dag-maand-jaar in centrum in 
wisselende volgorde gezien van 23.07.1944 tot 29.10.1944  

NB. Post met afzenderadressen van APO's 704 en 719 is ook bekend zonder poststempel, met (verschillende) 
ongenummerde stempels, of met stempels van niet op Noemfoor gevestigde APO's (bijvoorbeeld BPO 7). 

Bulterman 10 (p. 455) classificeert dit type stempel als handstempel. 

MARINE 

 gebruiksduur en stempels onbekend 33; afgehandeld door Landmacht?  

U.S. NAVY  3155: Kornasoren 25,33 

           3265: Kamiri & Kamoe: 25,33; heeft één melding: 30.06.1944 

(volgens Michael Galore was de 60th N.C.B. (U.S. Navy Construction Brigade) op "Owi/Noemfoor" van 
08.06.1944 tot 18.12.1944)                                 

                                                                                                                                                                                PI-WNG 155 



Februari  2017                                                                     ZWP Mededelingenblad nr. 171– bladzijde  52 
 

 

Australië 

LUCHTMACHT 

AFPO 234 34 

 21.07.1944—27.04.1945 10,34 

GEBRUIKTE STEMPELS 

 Dagtekeningstempel [afb. g] 
 gezien van 28.09.1944 tot 15.03.1945    
 Aantekeningstempel type 1 [afb. d] 
 schreefloze letters; nummerindicatie "No" 
 gezien van 18.08.1944 tot 30 .11.1944 
 Aantekeningstempel type 2 [afb. e] 

letters met schreef; nummerindicatie "NO" 
 gezien van 11.12.1944 
 

 
 
 

 
 
 

Afb. g Afb. d Afb. e 

 
 

AANTEKENSTROOKJE [afb. f] 

                   gezien van 21.03.1945 
 

Afb. f 

  

NB: "Stempels gezien" is voor de veldpostkantoren gebaseerd op een beperkt aantal collecties 
en internetgegevens.  
Stukken met "Afzender bij"  zijn NIET opgenomen. 
 
 

-------------------------------------------------                                                                               
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POSTINRICHTING  KAMERI 

Bestelhuis 1954-1962 (noot 1)   
 aansluitkantoor: Biak j 
 geopend: 01.04.1954 8  
 gesloten na mei 1963 
 

Rumah Pos, vermeld voor 1985 en 1987 5 
 aansluitkantoor: Biak 
 postcode: 98172 
 

GEBRUIKTE STEMPELS 

 NNG, langstempel 34 x 6 mm [afb. h] 
 (zeer dikke letters; middenpoot van M tot basislijn) 
 gezien van 12.12.195516 
 

 NNG, langstempel 32 x 5 ½ mm [afb. i] 
 (matig dikke letters; middenpoot van M tot halverwege basislijn) 
 gezien van 17.05.1957 32 tot  29.10.1959 
 

 NNG, rond rubberstempel type B [afb. j] 
 gezien van 10.06.1960 tot 17.05.1963 

 
 
 

 

Afb. h ; M tot basislijn) Afb. i  middenpoot van M tot halverwege 
basislijn 

Afb. j 

 

POSTINRICHTING YEMBURWO (KAMERI) 

Rumah Pos: aanwezig juli 198138 als Yemburwo/Kameri, in 1983 als Yemburwo 4 

 aansluitkantoor: Biak 
 postcode: 98172 (code van Kameri 45) 

verplaatst naar Yenburwo: 30.08.1985 47 
 

GEBRUIKTE STEMPELS 

 IB, Rumah Pos KAMERI, zonder datum [afb. k] 

 gezien van 29.08.1988 tot 30.12.1989 
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Afb. k 

 

NB. Dit stempel is alleen gezien op filatelistische stukken met doorgangsstempel Yenburwo, daterend 
van na de overgang naar Kpp Yenburwo. 

 

POSTINRICHTING YENBURWO 6 

Hulppostkantoor, Kpp 

 aansluitkantoor: Biak 
geopend: 30.08.198539; vermeld 1990 6 
 

Postkantoor, Kpc Lk Kelas 10: vermeld 2007 
 postcode: 98171 
 afkorting:Ybo 
 

GEBRUIKTE STEMPELS 

 Dagtekeningstempels 

 IB, korte balk, nummer 1 [afb. l] 
 gezien van 29.08.1988 tot 30.12.1989 

Afb.i 

 

 IB, korte balk, nummer 3 
 gezien van 11.11.2006  

 

Noot 1. Rumahpos Kameri staat wel vermeld in de lijst voor 19834, maar op de plaats van het aansluitkantoor 
staat een streepje; Kameri was dus blijkbaar niet actief. 
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Kameri: landing op 2 juli 1944 (US Navy, open source) Kameri: luchtlanding  503 Para Inf. Reg. op 3 juli 1944 
(R.R. Smith)

 

 

 

 

 

 

Kameri: woning Bestuurs Assistent (KITLV) Kameri, school (KITLV) 
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Enkele afbeeldingen van poststukken 

 

  

Dagtekeningstempel type afb. g op binnenlandse omslag vrij 
van port van Noemfoor naar Group 41 op Biak 

 

      Gestempelde aantekenstrook type afb. d 

 

 

 

Bestelhuisstempel type afb. i op (te laag gefrankeerde) briefkaart Geuzendam 2 naar de Verenigde Staten 
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AMONG FRIENDS  IN HET ANDERE GUYANA 
Han Dijkstra 
 
Alweer enkele jaren geleden passeerde ik tijdens een van de grote beurzen de gemeen-
schappelijke stand van het driemanschap Brinkman, Frank en Mani, bij wie het altijd goed 
toeven en prettig winkelen is. Twee van hen – ik weet niet meer precies wie – stonden daar te 
gniffelen bij een poststuk, dat zij elkaar lieten zien. Nadat zij het mij ook hadden laten zien en 
vervolgens mijn vraag of het te koop was positief beantwoordden, besloot ik het aan te schaffen, 
ondanks dat het buiten mijn reguliere verzamelgebied westelijk Nieuw-Guinea viel. De reden 
waarom hoop ik u in het volgende stukje duidelijk te maken. 
Het betrof een aangetekend poststuk uit Brits Guyana, dat naar Paramaribo in Suriname 
oftewel Nederlands-Guyana was verzonden (Afb. 1a, 1b).  
 

Afb. 1a. Voorzijde 
 
Gegevens voorzijde 
Envelop voor aangetekende post 150 x 95 mm, speciaal voor Brits Guyana vervaardigd. 
Geadresseerd aan Arthur A. van Kruijne Esq., Paramaribo, Suriname. 
Afzender A.B. 
Frankering 10 cents d.m.v. Schepenzegels 2 cents SG 171 en 2 x 4 cents SG 172. 
Dagtekeningstempel, vier afdrukken, ‘single ring’  ø 21 mm Tusschen de Vrienden B. Guiana 
JA 22 84. 
Grote ‘R’  (Registered) in ovaal stempel voor aangetekende post. 
 
Wat voornoemde heren was opgevallen, was de poëtische Nederlandse naam van de post- 
inrichting.  
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Afb. 1b. Achterzijde 
 
Gegevens achterzijde (Afb. 1b) 
Deel van een lakstempel met in de buitenring de tekst  (R)egistered / (Tusschen) de Vrienden 
en in het centrale gedeelte de letters ‘AT’ en vier sterren. 
Doorgangsstempel ‘squared circle’  Georgetown British Guiana 22 JAN 1884. 
Aankomststempel Antiqua-stempel ø 23 mm Paramaribo 25/1 1884. Vraag aan Willem 
Erfmann: welke type is dit? Het zou volgens pag. 39 van zijn boek type 2D moeten zijn, dat 
werd gebruikt in de jaren 1879 – 1891, maar in de afdruk op dit poststuk is de breukstreep nog 
volledig aanwezig. Is het stempel daarom van een ouder type? 
Verder een bemerking in potlood “Alle gebruikt Br. Guyana”, hetgeen doet vermoeden dat dit 
bijzondere stuk ooit door een verzamelaar in gebruik is geweest als bewaarplaats voor zijn 
gestempelde zegels van dit gebied. 
 
Het zal bij de meeste lezers van ons blad wel bekend zijn, dat in Guyana postinrichtingen met 
geheel of gedeeltelijk Nederlandse namen vaker voorkomen.  
 
De aanwezigheid van Nederlandse namen in Guyana is gemakkelijk te verklaren. Al aan het 
begin van de 17e eeuw nam de Nederlandse kolonisatie van het gebied een aanvang door 
vestigingen van forten in Essequibo (1616) en Berbice (1627). Het economisch hoogtepunt, 
althans voor de West-Indische Compagnie (W.I.C.), lag in het midden van de 18e eeuw, met 
zijn talrijke plantages (zie het landkaartje aan het einde van dit artikel). De daar in doorgaans 
barre omstandigheden te werk gestelde slaven zullen hierover een andere mening hebben gehad. 
In 1815 verloor Nederland al zijn bezittingen in Guyana aan Engeland. 
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De postinrichtingen danken hun fraaie namen aan de oude plantages, zoals wij die ook van 
Suriname kennen: Den Nijd ten Spijt, Rust en Werk, Zorg en Hoop. 
 
Van de kantoornamen in (Brits) Guyana is een uitstekende lijst te vinden in: British 
Commonwealth Postmarks van Robert S. Cragg. Hij geeft in zijn lijsten, die op internet te 
raadplegen zijn, de openingsdatum of de vroegst bekende datum van de kantoren in een groot 
aantal (voormalige) Britse gebieden. Zijn gegevens heeft hij gehaald uit literatuur en uit zijn 
eigen verzameling. 
Van Tusschen de Vrienden geeft hij de geografische ligging 6n53 58w11. Het vroegst bekende 
gebruik van het stempel dateert uit 1883, dus de aangetekende brief naar Paramaribo stamt uit 
de vroegste periode, kort na de opening van de postinrichting. 
De bekendste kantoornaam met een (gedeeltelijk) ‘Nederlands’ stempel is wellicht New 
Amsterdam (Afb. 2), dat al in 1862 over een stempel beschikte. Het is gelegen aan de monding 
van de Berbice-rivier en ligt relatief dichtbij de grens met Suriname.  
In de lijst van Cragg komen we nog meer fraaie Nederlandse namen in postale stempels tegen: 
 

 
 

 
 Beterverwagting (1880) 

 
 De Kinderen (1880) 

 
 Met- en Meerzorg (1891) 

 
 Schepmoed (1930) 

 
 Soesdijke (1944) 

 
 Stabroek-Georgetown (1897) 

 
 Uitvlugt (1910) 

 
 Vreed-en-Hoop (1880) 

 
Afb. 2. New Amsterdam SEP 25 2002(?)         Andere kantoren in Guyana met Nederlandse namen 
  

 
Op de clubtentoonstelling van november 2016 liet ik een aantal kaders zien met faunazegels, 
mijn thematisch verzamelgebied. Guyana is in de filatelistische wereld een van de klassieke 
verzamelgebieden, waarvan de eerste uitgiften al in 1850 verschenen. Toen bij ons op 1 januari 
1852 de eerste Nederlandse zegels werden uitgegeven (NVPH 1-3), verschenen in Brits Guyana 
op dezelfde datum al de nummers SG 9 en 10. Alle zegels uit die vroege periode zijn zeer 
kostbaar, sommige zijn vrijwel uniek. Na de onafhankelijkheid van 1966, toen de gebiedsnaam 
Brits Guiana werd gewijzigd in Guyana, bleef het uitgiftebeleid aanvankelijk vrij conservatief, 
met als hoogtepunten de fraaie permanente series van 1968 (vissen, vogels en zoogdieren) en 
1978 (vlinders); echter vanaf 1981 gingen alle remmen los. De fila-telistische markt werd vanaf 
dit jaar overspoeld door een stortvloed van opdrukken op oude uitgiften, soms een aantal 
verschillende in één vel; daarna kwamen de plaatjeszegels, dikwijls met niet aan Guyana 
gerelateerde onderwerpen. In welk naburig land hebben we een vrijwel identieke verloedering 
ook waargenomen?  
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Frans-Guyana, het tegenwoordige Guyane, met als hoofdstad Cayenne - overigens een 
verfransing van de Engels uitspraak, waaraan Marine Le Pen zeker een eind zal maken wanneer 
zij president wordt -, is hiervan gevrijwaard gebleven, hoewel te hopen valt dat slechts een klein 
percentage van de talloze uitgiften van het Franse moederland de postinrichtingen van dit 
gebied bereikt. 
De opdrukzegels van Guyana worden desondanks driftig verzameld, daar zij wel degelijk in het 
reguliere postverkeer zijn gebruikt en sommige zeer schaars zijn. Op zoek naar poststukken met 
afstempelingen van kantoren met Nederlandse namen, dook ik in enkele dozen met 
faunastukken, waarvan hieronder een deel van de oogst is afgebeeld: Met- en Meerzorg P.O. 
(Afb. 3a, 3b), Wakenaam P.O. (Afb. 4 ) en Weldaad P.O. (Afb. 5). Hopelijk maken 
toekomstige vondsten het mogelijk om op dit interessante onderwerp terug te komen. 
 

Afb. 3a.  Voorzijde: Met- en Meerzorg P.O. AUG 1 1998 op aangetekend stuk naar de VS. 

 
 

Afb. 3b.  Met- en Meerzorg P.O. AUG 12 1998 tweemaal op de achterzijde en G.P.O.A.M.F. AUG 14 1998. 
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Met- en Meerzorg ligt in de regio Essequibo Islands – West Demerara en heeft 500 inwoners. 
 

Afb. 4. Wakenaam P.O. JUN 23 1998. 

 
Volgens internet zou de naam Wakenaam ‘wachtend op een naam’ betekenen. Het is een 
eiland aan de monding van de Essequiborivier, waar oude Nederlandse graven te vinden zijn. 
 

Afb.5. Weldaad P.O. FEB 06 1998. 
 
 
Weldaad, een klein kustdorp in de regio Mahaica-Berbice had 700 inwoners in 2011. 
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Bronnen 
 

(1) Robert S. Cragg. British Commonwealth Postmarks. ppbooks.com/cr1.htm 

(2) Bram Hoonhout. Beslecht geschil tussen Guyana en Venezuela in Den Haag. De Volkskrant, 13 augustus 
2015. 

(3) Wikipedia 

(4) Niek Edelenbosch. Hollandse sporen over de hele aardbol. De Kartelrand nr. 42 - feb. 2017. Informatieblad 
voor de leden van de Filatelistenvereniging Wageningen. 

 
* 

 
Zola eerder vermeld, nam de Nederlandse kolonisatie van het gebied begin 17e eeuw een 
aanvang door vestigingen van forten in Essequibo en Berbice. De economisch bloeitijd lag in 
de geel gekleurde gebieden in het midden van de 18e eeuw, met de talrijke plantages. 
 
 

 
 
 
De drie Guyana’s, zoals deze in de negentiende eeuw geleidelijk zijn ontstaan. Van links naar 
rechts zijn dit Brits-, Nederlands- en Frans-Guyana.   
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VOORZETJE 21 
Han Dijkstra 
 
In Voorzetje 21 reacties en aanvullingen op eerdere Voorzetjes. 
Op Voorzetje 20 (ZWP 168, december 2015) kwam slechts één reactie binnen. 
 

Voorzetje 20.3: Onbekend stempel op UNTEA-zegels 
Maarten Hartkamp meldde dat de tekst in het middengedeelte van het K.P.M.-stempel, dat 
twee UNTEA-zegels van Bert van Marrewijk siert (Afb. 1), als volgt luidt:  
 
 

Afb. 1 

 
 
 
 
  =  “Agentschap Manokwari” 
 

 
Het is dus inderdaad het stempel van het K.P.M.-kantoor in Manokwari en niet de naam van 
een K.P.M.-schip. De zegels zijn hier fiscaal gebruikt, wat je niet vaak ziet bij UNTEA. 
Maarten, hartelijk dank voor je reactie. 
 

De schrijver van deze rubriek hoopte stilletjes op enkele reacties van onze Indonesische leden 
op de stukken 4 t/m 8 van Voorzetje 20, maar zij gaven helaas niet thuis. Vriendelijk verzoek 
of u toch nog eens wilt kijken. 
Gelukkig kan ik ditmaal zelf met enkele reacties komen, liefst drie. Deze betreffen stukken 
getoond in verschillende afleveringen van vorige Voorzetjes. 
 

Voorzetje 17.1 (ZWP 158): Merkwaardig stempel 
De niet-gestempelde kroonduifzegel van 12 cent is achteraf vernietigd met een ‘harkstempel’ 
(Afb. 2) en niet met het gebruikelijke ‘POSTERIJEN’-stempel.  
 

 
Afb. 2. Hollandia 7 – 22.XII.61-8; per luchtpost verzonden drukwerk naar Nederland. 
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Nooit verwacht ooit iets dergelijks opnieuw te vinden, maar dit is toch gebeurd! In een partij-
tje rommelstukken bevond zich de hier afgebeelde eerstedagenvelop met de schaaldieren 
(Afb. 3). Hierop is iets meer te zien van de afmetingen en tekst van het mysterieuze stempel. 
 

Afb. 3. FDC Sociale Zorg Schaaldieren Hollandia 8 – 17.IX.62. 7. 

 
Uit de twee afdrukken in blauw valt af te leiden dat het harkstempel 68 mm breed is. De hoogte 
is niet te achterhalen, aangezien de afdrukken op beide stukken niet volledig zijn, maar moet in 
ieder geval minimaal 24 mm zijn geweest. In tegenstelling tot het eerste stuk, is op de 
eerstedagenvelop een klein deel van de tekst te zien: links boven de zegel van 30c + 10 cent: 
D… / AFD.. . Zou dit ‘DISTRICTS’ of ’DIENST / AFDELING’ kunnen zijn?  
Het stempel moet van een flink formaat zijn geweest, waarin de ‘harken’ deels hokjes blijken 
te zijn, die slechts een gedeelte van de totale oppervlakte beslaan. Om die reden moeten we  
afscheid nemen van de term ‘harkstempel’ en deze vervangen door ‘blokstempel’.  
Daar ook dit stuk is gestuurd aan een geadresseerde in Den Haag, is de conclusie 
gerechtvaardigd, dat het blokstempel op een der postvestigingen in deze plaats moet zijn 
gebruikt tussen december 1961 en september 1962. 
Wie herkent het blokstempel, van brieven, pakketten of andere postale formulieren, en wie kan 
een poststuk met een identiek stempel laten zien? Dit hoeft vanzelfsprekend niet exclusief voor 
te komen op een poststuk afkomstig uit Nederlands Nieuw-Guinea.  
 
Voorzetje 19 (ZWP 163): Jeanette Darma 
In Voorzetje 19 stonden enkele poststukken afgebeeld, verzonden door en gezonden aan 
mevrouw J.P. (Jeanette) Darma uit Oranjestad, Aruba. Zij correspondeerde met filatelisten over 
de hele wereld. Aan het einde van het artikel verzocht ik u om informatie over deze dame. 
Sindsdien is er weinig veranderd in de zin dat niemand reageerde op mijn verzoek. Ook is zij 
nog steeds onvindbaar op internet. Vorig jaar kocht ik echter een door haar verzonden 
luchtpostblad, dat meer licht werpt op haar activiteiten. Daarnaast voerde ik begin dit jaar 
eindelijk mijn oude voornemen uit om de archieven van ZWP aan te vullen en te ordenen. Wie 
schetst mijn verbazing toen ik in een van de archiefmappen uitgebreide correspondentie aantrof 
tussen de Filatelistenvereniging van Nederlands Nieuw-Guinea (FVNNG) en een aantal 
binnenlandse en buitenlandse filatelisten, onder wie mevrouw Darma. 
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Hieronder het Antilliaanse postblad, dat ik op eBay kocht (Afb. 4a,4b) . 
 
 
 

 

Afb. 4a. Aruba – Oranjestad 8 – 29.1.61. Postblad 
G1, voor binnenlands/interinsulair gebruik, met  
10 cent bijfrankering voor verzending naar Ned.  
Nieuw-Guinea. 
 
De inhoud van dit postblad (Afb. 4b) 
en de in de ZWP-archieven aanwezige 
correspondentie bevestigen dat mw. 
Darma, naast ruilen en corresponderen 
wereldwijd, op grote schaal betrokken 
was bij de handel in nieuwe uitgiften 
van onze Overzeese Gebiedsdelen. Dit 
was klaarblijkelijk geen sinecure. 
Brieven waren lang onderweg, 
zendingen over en weer kwamen met 
vertraging aan en ook waren er andere 
betrokkenen, zoals Gebr. De Witt, 
Aruba Boekhandel in de Nassaustraat 
te Oranjestad, en een agent in Para-
maribo (Varekamp), hetgeen de zaken 
aanzienlijk compliceerde. Bovendien 
was er altijd gedoe over geld, tot zelfs 
dreigementen toe, want het ging 
regelmatig om grote aantallen zegels 
en eerstedagenveloppen.  
 

 
Afb. 4b. Inhoud postblad, geschreven door mw. Darma, met onderaan aantekeningen van dhr. Slooff (FVNNG). 
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Onlangs vond ik bij twee gelegenheden twee FDC’s, die over en weer waren gestuurd door 
mevrouw Darma en een van haar ruilpartners in Nederlands Nieuw-Guinea. Mw. Darma 
stuurt in 1955 een Antilliaanse FDC naar mevrouw C.H. Julienne-Jansz in Manokwari (Afb. 
5a, 5b).  
 

Afb. 5a. Voorzijde. Aruba Oranjestad 7 – 19.X.55. Aangetekende FDC Bezoek H.M. Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard 
aan de Nederlandse Antillen. Bijfrankering met 25 cent Juliana en face. 

 
 
 

 
Afb. 5b. Achterzijde. Aankomststempel Manokwari 2 – 31.10.55 en volgnummer van aankomst 651/10, d.w.z. het 651e 
aangetekende stuk dat in oktober 1955 op het hoofdpostkantoor Manokwari arriveerde. 
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In 1962 stuurt mevrouw Julienne-Jansz een Pago Pago FDC naar mevrouw Darma (Afb. 6a, 
6b). In 1955 woonde mw. Darma nog op het adres Kerkstraat 3, in 1962 inmiddels op het 
adres Celsiusstraat 2, beide in Oranjestad. 

Afb. 6a. Manokwari 4 – 18.VII.62.10. FDC Pago-Pago. 

Afb. 6b. Achterzijde,  met doorgangsstempel Amsterdam-Centraal-Station 45 – 23.VII.1962. 
 

 
In Oranjestad was blijkbaar een uiterst actieve filatelistische gemeenschap. Zo vond ik een 
FDC van de Pitcairn-eilanden naar de heer Scheffer (Afb. 7). 
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Afb. 7. Pitcairn Island Post Office 9 DE 63. FDC Rode Kruis. Achterzijde Aruba-Oranjestad 12 – 28.XII.63. Fraai voorbeeld 
van exotisch-eiland-naar-exotisch-eiland-post. N.B. Stempel: Pitcairn Island (enkelvoud),  Rode Kruiszegels: Pitcairn 
Islands (meervoud). 
 

 
 
Voorzetje 20.5 (ZWP 168): Indonesisch poststuk gefrankeerd met etiketten (Afb. 8). 
 

 

 
Afb. 8. Het poststuk gemeld in Voorzetje 20.5. De geplakte labels horen bij een geschenkenvelop voor binnenlandse 
brieven tot 50 gram. 
 
 
 

 
VARIA 45 



Februari  2017                                                                     ZWP Mededelingenblad nr. 171– bladzijde  70 
 

Onlangs dook de hieronder afgebeelde complete envelop op (Afb. 9a, 9b).  

Afb. 9a. De voorzijde van het onlangs gevonden exemplaar, dat naar Jakarta werd gezonden. Coupon gestempeld 
Angkinang (postcode 71291), in Zuid-Borneo. Datum niet goed leesbaar. 

 

Afb. 9b. Achterzijde, met de garuda, het logo van de POS INDONESIA, en de slogan ‘Untuk Anda Kami Ada’ = Wij zijn 
er voor u. 

 
De coupons, met de tekst ‘tanda lunas’ (= bewijs van betaling), die op beide enveloppen 
moesten worden geplakt, waren geldig t/m 31 maart 2006.  Deze lijken los te zijn bijgevoegd.  
De gang van zaken rond deze geschenkenveloppen en bijbehorende coupons blijft mistig. 
Hopelijk komen er ditmaal wel reacties! 
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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 en 
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 bepaalde 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
 *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,- 
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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

Maarten Severijn, 
Peter Dufour 
 

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

 

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 ZWP-
verenigingsbijeenkomsten of naar algemene landelijke beurzen worden meegenomen.    

 Dit overzicht zal in elk ZWP-nummer achterin worden opgenomen. 

 

Uit de veilingcatalogus van CORINPHILA, nummer 227, blz. 101. 
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