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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 172 

Op uw computerscherm, of op uw tafel, ziet u ZWP 172, het zomernummer van 2017. Gezien het 
weer deze dagen, ligt Tropisch Nederland ditmaal dicht bij huis! Zoals u van ons gewend bent, een 
grote verscheidenheid aan artikelen. 

Nederlands-Indië. In dit nummer het tweede gedeelte van het artikel van Rob Ackerstaff over Bangka, 
waarvan het eerste gedeelte in ZWP 171 verscheen. Zijn artikel over Billiton hebben wij ook al 
ontvangen; dit zal in ZWP 173 (november 2017) verschijnen. Peter Storm van Leeuwen bespreekt een 
bijzondere brief uit Muntok uit 1855, die een aantal vragen oproept. Verder een bijdrage van Nico de 
Weijer over een veldeel van Nederlands-Indië nr. 1 en van Maarten Severijn een overzicht van de 
Bijkantoren van Bandoeng. 
Nederlands Nieuw-Guinea. Dit gebiedsdeel komt aan bod in twee artikelen van Han Dijkstra, waarvan 
het eerste gaat over een bestelhuisstempel van Okaba op een poststuk uit 1953, en het tweede over een 
tiental aangetekende brieven tussen 1944 en 1963. 
In de rubriek UNTEA behandelt dezelfde auteur de uitbreiding van de ‘Top Twaalf’ naar de ‘Top 
Twintig’. Het betreft hier opdrukafwijkingen van UNTEA-zegels. Ook enkele andere vondsten worden 
genoemd. 
De ‘West’ is goed vertegenwoordigd door drie bijdragen, alle over Suriname. Jan Heijboer ontvouwt 
een theorie over het al dan niet bestaan van bestellersstempels van Paramaribo. Bert van Marrewijk 
doet verslag van zijn filatelistische avonturen in Suriname, alweer voor de vierde keer, en Jacques van 
Deelen voorzag ons van een lijst van nieuwe uitgiften van 2017. 

In de pagina-opmaak van het blad is met ingang van het vorige 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 afbeeldingen 
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 173: inzenden kopij voor 1 oktober 2017. Geplande verschijningsdatum: 1 november 2017. 

BIJEENKOMSTEN 2017 

De bijeenkomsten van ZWP worden gehouden in: 

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

DIV 669 
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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 overige bijeenkomsten 2017: 24 juni – 23 september – 25 november (clubtentoonstelling) 

BELANGRIJKE  EVENEMENTEN  EN  PR 

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

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

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

Eindejaarsbeurs & Stamptales 
28 en 29 december 2017 
De Veluwehal 
Nieuwe Markt 6 
3771 CB Barneveld 
www.eindejaarsbeurs.nl 

DIV 670
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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 opnieuw op te wijzen, daar het maken van inzendingen voor 
tentoonstellingen altijd een tijdrovende klus is. U bent dus tijdig gewaarschuwd! 

LEDENMUTATIES 

Nieuwe leden 

A. Zonjee, Castricum 

S. Påhlman, Ängelholm, Zweden 

Wij heten beide heren hartelijk welkom en hopen dat zij veel plezier aan het lidmaatschap van onze 
studiegroep mogen beleven. 

BESTUURSVERGADERING KORT VERSLAG 

Op 24 mei jl. kwam het bestuur ten huize van Peter Muller bijeen voor de jaarlijkse 
bestuursvergadering. Een groot aantal zaken werd besproken, o.a. de taakverdeling en plannen voor de 
toekomst. Over deze taakverdeling en de aanstelling van contactpersonen zult u in een later stadium 
informatie ontvangen. Wat betreft de toekomst, werd er vooral gesproken over volgend jaar, wanneer 
ZWP 50 jaar bestaat. Zie hiervoor de volgende bladzijde. 

Zich bewust van hun zware taak, kijken de aanwezige bestuursleden en commissarissen enigszins 
gespannen in de lens. V.l.n.r. Wim Tukker, Bert van Marrewijk, gastheer Peter Muller, Han Dijkstra 
Jan Heijboer en Nico de Weijer. De fotograaf, Maarten Severijn, staat op de volgende bladzijde 
afgebeeld, bij het stukje over het aanvragen van een toegangscode voor de website. Penningmeester 
Henk Teunis kon helaas niet aanwezig zijn. 

DIV 671
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JUBILEUM 50 JAAR ZWP 

2018: Jubileumjaar! ZWP bestaat dan 50 jaar en we zijn natuurlijk van plan dit Gouden Jubileum op 
passende wijze te vieren. Een probleem leek aanvankelijk de locatie, daar de Americahal eind 2017 zal 
worden afgebroken, maar inmiddels hebben wij vernomen dat Postex naar het aangrenzende 
sportstadion Omniworld gaat verhuizen. De plannen voor het jubileum zijn o.a. een clubtentoon-
stelling en een gezamenlijk diner. Vanzelfsprekend hopen wij alle feestelijkheden weer in goede 
samenwerking met zustervereniging Dai Nippon te organiseren; zij viert volgend jaar haar 70e 
verjaardag.  
Voor een speciaal jubileumnummer van het Mededelingenblad wordt u uitgenodigd om een bijdrage te 
leveren, eenieder vanuit zijn eigen interessegebied. Meld u hiervoor bij de secretaris. 

CLUBTENTOONSTELLING 25 NOVEMBER A.S. 

Hoewel de zomer juist is begonnen, is het desondanks tijd om te na te denken over uw deelname aan 
de jaarlijkse clubtentoonstelling, die ‘al’ op 25 november zal worden gehouden. De opzet is identiek 
aan die van vorig jaar: naast inzendingen over de directe interessegebieden van ZWP, zijn ook 
inzendingen over totaal andere onderwerpen zeer welkom. De meesten onder ons zijn zeer brede 
verzamelaars en het is interessant om uw andere, ‘geheime’, verzamelobjecten te zien. 

Meld u bij de secretaris, onder opgave van de voorlopige titel van uw inzending en de geschatte 
hoeveelheid gewenste kaders. Op 1 kader passen 15 albumbladen op A4-formaat. 

De winnaar, die d.m.v. een publieksjury zal worden aangewezen, mag de ZWP-trofee een jaar lang 
onderdak verlenen. 

AANVRAGEN TOEGANGSCODE WEBSITE 

Bepaalde delen van de website van ZWP zijn 
slechts toegankelijk voor leden.  
Mocht u nog niet over een toegangscode voor 
de website beschikken, meld u dan 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. 

DIV 672 
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BIJKANTOREN BANDOENG 

In een aantal e-mails tussen de grote stempelverzamelaars die hun vondsten aan webmaster Maarten 
Severijn doorgeven, ontspon zich een discussie m.b.t. de bijkantoren van Bandoeng in de periode 1945 
– 1960. De directe aanleiding was de melding van Joop Hoogenboom van een aangetekende brief van 
het bijkantoor Bandung-Tjikudapateuh met strookje van BPKT1 i.p.v.  BPKT3. Tot grote verrassing 
van Maarten gebruikte Bd Tjikudapateuh het aantekenstrookje van BPKT I! Deze Bandung 
Tjikudapateuh wordt kort hierna in 1951 of 1952 BANDUNG T4 (volgens Pedoman Pos 1953). 

Hieruit kwam een overzicht van de vermoedelijke gang van zaken tot stand, die belangrijk genoeg is 
om aan de lezer voor te leggen. Hopelijk volgen reacties en aanvullingen, welke u naar Maarten 
Severijn kunt sturen, bij voorkeur met duidelijke scan of kopie.  

Vermoedelijke gang van zaken van de Bandoeng Bijkantoren gedurende 1945-1960. 

Periode Lembangweg Riouwstraat Tjikoedapateuh [Vliegveld] 
Andir 

Tjitjadas 

Jap. Bezetting 
1942-1945 

1942-1945 1942-1945 1942-1945 - 1942-1945 

Rep. Indonesia 

1945-1947 

LB 14a, 14b LB 15, PV2 LB 6, 14 Lbd 
4.3.1940 

LB 6 

NL Gezag  BKT. 
1945-1947 

-         1)   2) BKT.1 BKT.2 BKT.3 - 
tijdelijk 
gesloten 

NL Gezag  BPKT.     
3) 
1947-1949 

BPKT. I BPKT. II BPKT. III BPKT. IV - 
tijdelijk 
gesloten 

NI 726 
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Indonesia   T.            
4) 
1950-1960 

T 2  
(Dj.Tjihampelas) 

T 3 
(Dj.Riau) 

T 4 
(Tjikudapateuh) 

T 1 
(Andir) 

T 5 
(Tjitjadas) 

Indonesia   
vanaf plusminus 
1960 

Bd Tjitjendo      
5) 

Bd Tjihapit     
5) 

Bd Kosambi     
5) 

Bd Andir          
5) 

Bd 
Tjitjadas    
5) 

1) tijdelijk 
verplaatst 
hoofdpostkantoor : 
zij gebruikte het 
gekapte stempel 
zonder 
“Lembangweg” in 
het ondersegment 

2) 
oorspronkelijke 
hoofdpostkantoor 
was in handen 
van de 
Republikeinen 

3) stempels 
type 25 
aangemaakt 
bij de Munt 
in Utrecht 

4) T staat voor 
Tambahan 
(stadsbijkantoor)

5) 
Wijknaam 

NI 727
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BANGKA (2) Deel 1 van dit artikel is verschenen in ZWP 171 (februari 2017)

Rob Ackerstaff 

BLINJOE

Ook het kaartje van figuur 51 is een digitale uitsnede van de reeds eerder genoemde fraaie 
overzichtskaart van het eiland Banka uit 1819, maar nu van de noordwesthoek van het eiland met 
rechtsboven aan de oostelijke oever van de Klabat-Baaij de nederzetting Blinjou. Voor hen die wat 
moeite hebben met al die verschillende schrijfwijzen van plaatsnamen in Nederlands-Indië en 
Indonesië is in het verleden iemand zo vriendelijk geweest er dunnetjes met potlood Blinjoe naast te 
zetten. De vaderlandse driekleur is evenmin vergeten. Ook dit plaatsje viel dus al begin 19e eeuw 
binnen de Nederlandse aandachtsfeer en Blinjoe zou de hoofdplaats van het gelijknamige district van 
de afdeling Noord-Bangka en van het gelijknamige mijndistrict worden. Door zijn ligging aan de 
monding van de Blinjoe rivier in de Klabat Baai was het een ideale ankerplaats voor de scheepsvaart.1 

Figuur 51: Een detail van dezelfde kaart als in figuur 18 maar nu van de noordwesthoek  
van Bangka met de nederzettingen Muntok, Jeboes en Blinjou. 

Al voor april 1903 wordt in dit Blinjoe een fungerend hulppostkantoor geopend, dat in eerste 
instantie een naamstempel in gebruik heeft, waarbij de kantoornaam geschreven wordt als 
POSTKANTOOR/BLINJOE. Wij kunnen u er helaas geen voorbeeld van laten zien. Op 1 april 1903 
wordt het postkantoortje opgewaardeerd tot een hulppostkantoor om ruim drie jaar later – op 31 
augustus 1906 – een postkantoor te worden. In het jaar 1933 wordt het weer een hulppostkantoor en 
ressorteert het onder Pangkalpinang.8,16

Als hulppostkantoor wordt er een violet en 23 mm lang naamstempel zonder kader gebruikt. 
Het vrijwel complete voorbeeld links in figuur 52 laat ook nog de rechter bovenhoek van een 
vierkantstempel van Muntok zien met een niet nader te bepalen datum (1903?). In zijn vroegste 
periode zal het hulppostkantoor te Blinjoe wel onder het postkantoor van Muntok gefunctioneerd 
hebben.  

NI 728 
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Figuur 52: Het naamstempel, het vierkantstempel en het kortebalkstempel van BLINJOE. 
De laatste twee types zijn gebruikt op 30 november 1906, 10 februari 1910, 17 februari 1913

en 13 december 1915. 

In de periode 1906-1911 wordt te Blinjoe een type vierkantstempel met middelgrote letters 
gebruikt (fig. 52).17 Vervolgens wordt van begin november 1911 tot medio februari 1917 een 
kortebalkstempel beschreven en dit stempel heeft een smalle balk, 12 strepen in de beide segmenten, 
een gesloten buitenrand en 3 # onder in de ring (fig. 52).  

Figuur 53: Links de woning van het hoofd van het binnenlands bestuur te Blinjoe en  
rechts die van de sectie - ingenieur van de BTW in Blinjoe.19

Daarna zijn vanaf eind februari 1917 te Blinjoe vijf verschillende types van het lange-
balkstempel gebruikt: de types 1, 2, 6, 19 en 20. Hiervan hebben de types 1 en 2 met kleine variaties 
een relatief lange gebruiksperiode van 22 en 16 jaar gekend. De gebruiksperioden van deze twee 
stempeltypes overlappen elkaar bovendien grotendeels. In figuur 54 hebben we van beide 
stempeltypes weer een vroege en een late datum afgebeeld.  

Figuur 54: De langebalkstempels 1 en 2 van BLINJOE gebruikt op 9 oktober 1919,
 20 februari 1932, 11 september 1917 en 7 september 1935. 

NI 729 
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Figuur 55: De langebalkstempels 19, 6 en 20 van BLINJOE gebruikt op
28 augustus 1936, 2 december 1940 en 3 juni 1941.  

In figuur 55 worden vervolgens de langebalkstempels type 6, 19 en 20 van het kantoor te 
Blinjoe getoond. De laatste twee types komen dan weer overeen met de twee types van het 
puntvlakstempel. Van de langebalkstempels type 6 en 20 van Blinjoe is het vooroorlogs gebruik 
bekend tot in mei respectievelijk december 1941. 

De Japanse en Republikeinse jaren

Deze twee types van het langebalkstempel van Blinjoe – de types 6/010 en 20/050 – zijn dan 
ook de stempels, die we de eerste jaren van de Japanse bezetting gebruikt zien worden. Hierbij is tot 
nu toe de informatie omtrent het langebalkstempel type 6 vrij overzichtelijk. De voorbeelden die wij 
van dit type hebben gevonden, staan afgebeeld in figuur 56 met alle vier een Showa datering van eind 
juli 1943 tot medio maart 1944.  

Figuur 56: Het langebalkstempel 6 van BLINJOE gebruikt op 
24 juli en 23 december 1943 (=18) en op 14 en 15 maart 1944 (=19).   

De situatie met betrekking tot het gebruik van het langebalkstempel type 20 blijkt wat 
complexer te zijn. Ten eerste hebben we hiervan, afgebeeld links in figuur 57, een Christelijke 
datering van begin september 1942 gevonden.  

NI 730 
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Figuur 57: Het langebalkstempel 20 van BLINJOE gebruikt op 3 september 1942 
(Christelijk), 

op 23 en 27 oktober en in november en op 20 november 1943 (dynastiek).  

Daarna driemaal een wat lastiger te ontcijferen Japans dynastieke datering van oktober en 
november 1943, die centraal in figuur 57 staan afgebeeld. Dan nog helemaal rechts in deze figuur een 
goed leesbare Japans dynastieke datum van 20 november 1943. In figuur 58 tenslotte nog twee 
objecten van het langebalkstempel type 20 met een Showa datering van eind maart en begin mei 1945. 

Figuur 58: Het langebalkstempel 20 van BLINJOE gebruikt op 
31 maart en 7 mei 1945 (=20).

Vanaf medio 1944 wordt ook te Blinjoe het Japanse stempel type 220 in gebruik genomen en 
in figuur 59 laten wij u drie voorbeelden zien. Alleen op het centraal geplaatste knipsel met het 
Japanse zegeltje is de Katakana tekst goed leesbaar.  

Figuur 59: Het Japanse stempel 220 van BLINJOE (ブリニュ) gebruikt op
6 april, 20 mei en 13 augustus 1944 (=19). 

NI 731 
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Gedurende de eerste zes maanden na de Japanse capitulatie in augustus 1945 zal in een 
economisch belangrijke plaats als Blinjoe zeker een aanzet gegeven zijn tot de organisatie van een 
Republikeins militair en civiel gezag.  

Wij hebben echter uit deze kortdurende periode geen stukken kunnen vinden die toets op een echt 
postaal gebruik kunnen doorstaan. Zowel de prachtige briefkaart links in figuur 60 als het losse 
zegeltje rechts uit deze figuur zijn voorzien van een langebalkstempel type 20 van Blinjoe met de 
respectievelijke data van 3 en 7 februari 1946. Het zegelbeeld van de Nederlands-Indische briefkaart is 
voorzien van de Japanse opdruk voor Bangka en Billiton (DN 70v) en de kaart zelf is enigszins 
filatelistisch beplakt met zes zegeltjes uit de definitieve Japanse serie voor Sumatra (DN 002, 009 en 
010). De kaart lijkt door een militair van het III R.S. verstuurd te zijn naar een gelijknamig familielid 
aan de Maasstraat 15 te Urmond in Holland. Helaas beschikken we niet over een scan van de 
achterzijde van deze intrigerende briefkaart. Over het zegeltje rechts in figuur 60 valt niet veel anders 
te melden dan dat het eveneens voorzien is van het langebalkstempel type 20 van Blinjoe met een 

datum van begin februari 1946, enkele dagen voor de komst van de Nederlandse troepen.   

Figuur 60: Links een oorspronkelijk Nederlands-Indische briefkaart in februari 1946 
verstuurd van Blinjoe naar Urmond in Holland. Rechts een zegel uit de definitieve Japanse 

serie voor Sumatra (DN 010), postaal vernietigd met het langebalkstempel 20 van 
BLINJOE.  

Hersteld Nederlands gezag

Evenals Soengeiliat werd ook Blinjoe op 15 februari 1946 zonder Republikeins verzet door de 
Nederlandse troepen bezet.12  “De tocht verliep zeer vlot, nergens bruggen stuk en/of versperringen 
aangebracht. Chineezen in Belinjoe enthousiast, Inheemsch deel afzijdig en soms welwillend – 
nergens vijandig….In Belinjoe kantoor Hpb (Hoofd plaatselijk bestuur) verlaten, rood/witte vlag uit 
top vlaggestok neergehaald. Inheems bestuur plus kantoorpersoneel aangetroffen in kantoor Depati 
(onder-districtshoofd) – te weten de Demang (districtshoofd), de Depati, een ex-klerk en een schrijver. 
Meegenomen naar Hpb. En voor een onderhoud besteld de volgende dag.” Ook hier werd met behulp 
van pro-Nederlands personeel getracht bestuur en infrastructuur weer zo snel mogelijk op orde te 
krijgen.  
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Figuur 61: De langebalkstempels 6 en 20 van BLINJOE gebruikt op
31 maart 1946 (?) en 28 augustus 1946. 

Figuur 62: Het langebalkstempel 20 van BLINJOE gebruikt op 
30 december 1947, 23 april 1948 en 4 februari 1949.  

Twee vroege afstempelingen van het postkantoor te Blinjoe onder hersteld Nederlands-Indisch 
civiel gezag staan afgebeeld in figuur 61, links een langebalkstempel type 6 met een niet nader te 
bepalen datum en rechts het langebalkstempel type 20 van eind augustus 1946 met violette inkt. Later 
in de jaren 1947-1949 zien we eveneens het gebruik van het langebalkstempel type 20 (fig.62). 

Figuur 63: Het langebalkstempel 25 met het nummer 1 van BLINJOE gebruikt op
29 juli 1948 en 22 december 1949.   

Ook voor het postkantoor te Blinjoe wordt echter een nieuw langebalkstempel type 25 met het 
nummer 1 in het ondersegment aangemaakt en gebruikt (fig. 63).  
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De staat Indonesië 

In het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt het nieuwe naoorlogse 
langebalkstempel type 25 met het nummer 1 in het ondersegment nog enige tijd gebruikt, afgebeeld 
centraal in figuur 64. Het wordt echter weldra vervangen door een langebalkstempel type 14 van de 
Indonesische PTT met dan de kantoornaam in de nieuwe spelling geschreven als BELINJU, links en 
rechts in figuur 64. 

Figuur 64: Centraal het langebalkstempel 25 met nummer 1 van BLINJOE gebruikt op 
20 april 1950 met aan weerszijde het langebalkstempel 14 van BELINJU gebruikt op 

 15 oktober 1953 en 12 oktober 1957. 

Verwarring met een scheepsstempel  

In onze zoektocht naar stempels uit de oorlogsjaren van Bangka en Billiton kwamen we 
toevallig de in figuur 65 getoonde zwarte naamstempeltjes op de twee Kreisler zegels tegen. 
Onmiddellijk drong zich nu de vraag op of, in navolging van het naoorlogs gebruik van naamstempels 
bij een aantal postkantoren op het eiland Billiton, dit ook het geval zou kunnen zijn op Bangka. Na 
ampel overleg in beide studieverenigingen (ZWP en DN) zijn we echter tot de conclusie gekomen, dat 
het hier gaat om een scheepsstempel van het stoomschip de Blinjoe (fig. 66).  

Figuur 65: Op de zegels driemaal het scheepsstempel S.S. BLINJOE en in kader het 
administratief stempel van het postkantoor te Blinjoe.

Dit in 1933 gebouwde schip werd gedurende WWII door de Koninklijke Nederlands-Indische 
Marine gecharterd en ook nog na de oorlog door de Koninklijke Nederlandse Marine in de Indische 
wateren gebruikt met als thuishaven Tandjongpriok. In 1947 keerde het schip terug naar Amsterdam 
en in 1959 werd het verkocht om uiteindelijk in Singapore gesloopt te worden.  
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Figuur 66: De S.S. Blinjoe in dienst van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM).

Uit de afbeeldingen van figuur 65 blijkt, dat in de violette en zwarte stempels met name de 
vorm van de letter J identiek is en dat deze afwijkt van de vorm van de letter J van het in dezelfde 
figuur getoonde administratief stempel in kader. Bij dit laatste stempel heeft de J een wat wijdere lus. 
Het zwarte stempeltje is gebruikt op de NVPH no. 181 of 196, zegels waarvan de geldigheidsduur op 
30 juni 1941 afliep. Kortom twee vooroorlogse scheepsstempeltjes die tot verwarring hebben geleid.  

DJEBOES

Het detailkaartje van de noordwesthoek van het eiland Bangka uit figuur 51 laat goed zien, dat 
het plaatsje Jeboes niet aan de kust maar enkele kilometers landinwaarts gelegen is. Het heeft zich in 
de loop der jaren dan ook niet ontwikkeld als havenplaats, maar had het geluk dat er in de directe 
omgeving tinerts gevonden werd. Al in 1873 komen we in een rapport over het mijnwezen in het 
district Djeboes een beschrijving tegen van een groep onderzoekers naar tinaders.21

In dit Djeboes wordt al voor 1910 een fungerend hulppostkantoor geopend, dat op 1 februari 
1910 een hulppostkantoor wordt. In eerste instantie ressorteert het onder Blinjoe, vanaf 1915 onder 
Muntok en vanaf 1934 onder het postkantoor te Pangkalpinang.9,16 Het postkantoortje heeft in zijn 
vroege bestaan maar liefst drie verschillende naamstempels gebruikt: 1) Een blauw en ovaalvormig 
stempel met een lengte van 33 mm (RRR); 2) Een zwart en 26 mm lang stempel zonder kader; en 3)
een identiek stempel als type 2 maar dan met datumbalk.15  Links in figuur 68 kunnen wij u een vrijwel 
compleet voorbeeld van het tweede stempel laten zien.  

Figuur 67: Links de woning van het districtshoofd van Djeboes en rechts een sfeervolle impressie 
 van een originele Bangkanese woning in de kampong.
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Vervolgens wordt vanaf medio mei 1912 tot medio februari 1917 in Djeboes een 
kortebalkstempel gebruikt. Dit stempel heeft een smalle balk, 10 strepen in de beide segmenten, een 
gesloten buitenrand en 5 # onder in de ring. Tweede van links in figuur 68 staat een fraai en compleet 
voorbeeld met een vroege datum van juni 1912.  

Figuur 68: Een naamstempel, het kortebalkstempel en de langebalkstempels 1a-b en 6 van 
DJEBOES. De rondstempels zijn gebruikt op 8 juni 1912, 

9 maart 1918, 5 mei 1938 en in augustus 1941. 

Daarna worden vanaf eind april 1917 voor het kantoor te Djeboes drie verschillende types van 
het langebalkstempel beschreven: de types 1a-b, 6 en 19. Het type 1a-b kent dan, met een aantal kleine 
variaties, weer een lange gebruiksperiode van 21 jaar. In bovenstaand figuur hebben we daarom een 
vroege en een late datum afgebeeld. Het langebalkstempel type 6 van Djeboes is een langebalkstempel 
type 1b waarbij de 12-uuraanduiding vervangen is door een 24-uuraanduiding. Het langebalkstempel 
type 19 van Djeboes is nogal zeldzaam en wij kunnen u er dan ook geen voorbeeld van laten zien.22

De Japanse en Republikeinse jaren

Het langebalkstempel type 6 is het stempeltype dat we in Djeboes ook gedurende de eerste 
jaren van de Japanse bezetting gebruikt zien worden.  

Figuur 69: Het langebalkstempel 6 van DJEBOES gebruikt op 8 juli,
16 oktober en in december en op 19 december 1942 (Christelijk).

In de figuren 69 en 70 worden de acht voorbeelden getoond, die wij van het langebalkstempel 
type 6 van Djeboes uit de Japanse tijd hebben gevonden: viermaal met een Christelijke datum lopend 
van begin juli tot medio december 1942, en viermaal met een Showa datering van eind oktober 1943 
(=18) tot begin maart 1945 (=20). Een Japans dynastieke datering zijn we van dit kantoor niet 
tegengekomen.  
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Figuur 70: Het langebalkstempel 6 van DJEBOES gebruikt op 25 oktober 1943 (=18),
10 januari en in maart 1944 (=19) en op 7 maart 1945 (=20).  

Vanaf medio 1944 wordt ook te Djeboes het Japanse stempel type 220 in gebruik genomen en 
in figuur 71 laten wij drie voorbeelden zien, soms incompleet doch in het algemeen met goed leesbare 
Katakana teksten. Met name het linker object laat wel een zeer fraaie en complete afstempeling zien.  

Figuur 71: Het Japanse stempel 220 van DJEBOES (ジェブス) gebruikt op
25 april en op 25 en 26 juli 1944 (=19).  

Hersteld Nederlands gezag

Uit het verslag van de heer Breekland als commanding officer AMACAB Bangka wordt niet 
helemaal duidelijk wanneer Djeboes wordt bezet. Het zal ongetwijfeld eveneens medio februari 1946 
zijn geweest.  

De vroegste datum die wij uit de periode van hersteld naoorlogs Nederlands gezag te Djeboes 
hebben gevonden is van juni 1948 en laat het langebalkstempel type 25 met het nummer 1 in het 
ondersegment zien. Dit stempeltype wordt ook nog in februari 1949 gebruikt (fig. 72).  

Figuur 72: Het langebalkstempel 25 met het nummer 1 van DJEBOES gebruikt op 
21 juni 1948 en 3 februari 1949.  
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De staat Indonesië 

Uit de jaren van na de overdracht van de soevereiniteit hebben wij enkel een nieuw 
langebalkstempel type 15 gevonden, met de kantoornaam dan in de nieuwe spelling geschreven als 
DJEBUS (fig. 73).  

Figuur 73: Het naoorlogse langebalkstempel 15 van DJEBUS gebruikt op
31 juli 1952 en 12 januari 1966.

SOENGEISLAN

Het plaatsje Soengeislan, ook wel als Soengeiselan of Soegaiselan geschreven, ligt een kleine 
30 km zuidoostelijk van de hoofdstad Pangkalpinang, net iets ten zuiden van de goenoeng Mangkol 
(fig. 1). Al in het Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië van 1880 kan men een 
overzicht vinden van de productie van de tinmijnen in het district Soengeiselan.23 Hier wordt dan ook 
al in de tachtiger jaren van de 19e eeuw een fungerend hulppostkantoor geopend. In eerste instantie 
wordt er een zwart naamstempel in kader gebruikt, waarbij de kantoornaam wordt geschreven als 
S.SLAN. (fig. 74).  

Figuur 74: Een briefkaart in augustus 1881 van Soengeislan via Muntok en  
Weltevreden verstuurd naar Batavia. 

De hierboven getoonde briefkaart, waarvan wij helaas u alleen een zwart-wit afbeelding 
kunnen laten zien, toont naast het genoemde naamstempel van Soengeislan linksboven, tevens het  
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rondstempel van Muntok en de kleinrondstempels van Weltevreden en Batavia. Op 1 april 1903 wordt 
het postkantoortje opgewaardeerd tot een hulppostkantoor, om in november 1923 weer te worden 
gesloten. Door de jaren heen heeft het geressorteerd onder het postkantoor te Pangkalpinang. Als 
hulppostkantoor heeft het in eerste instantie een violet dan wel zwart en 32 mm lang naamstempel 
gebruikt, waarbij de kantoornaam wordt gespeld als SOENGEISLAN.15

Figuur 75: Het violette en zwarte naamstempel van SOENGEISLAN met tevens tweemaal 
het vierkantstempel van PANGKALPINANG gebruikt op 20 oktober 1905 en 22 maart 

1907. 

In figuur 75 staat het naamstempel van Soengeislan, zowel links als centraal in het zwart en 
rechts in het violet. Het middelste en het rechter object laten ook nog een vierkantstempel van 
Pangkalpinang uit oktober 1905 en maart 1907 zien.  

Figuur 76: Links en centraal het naamstempel van SOENGEISLAN met het 
grootrondstempel van PANGKALPINANG gebruikt op 24 december 1910 en 22 maart 

1911. Rechts het  
kortebalkstempel van SOEGEISELAN gebruikt in december 1914 en op 26 oktober 1915.  

De twee objecten links uit figuur 76 dateren uit de jaren 1910 en 1911 en laten naast het 
zwarte naamstempel Soengeislan ook nog een grootrondstempel van Pangkalpinang zien, het 
postkantoor waar Soengeislan al die jaren onder ressorteerde. Rechts in figuur 76 het kortebalkstempel 
van Soengeiselan. Dit stempeltype is gebruikt van december 1914 tot februari 1916 en het heeft naast 
een smalle balk, 10 strepen in de beide segmenten, een gesloten buitenring en 3 # onder in de ring. Het 
is het enige stempeltype van dit kantoortje waarbij de kantoornaam gespeld wordt als 
SOEGEISELAN, dus met een E voor de L.    

Vanaf begin juni 1917 wordt dan te Soengeislan het gebruik van het langebalkstempel type 1 
beschreven. In dit stempeltype wordt de kantoornaam met hoge een smalle letters in een woord weer 
geschreven als SOEGEISLAN (fig. 77). 
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Figuur 77: Centraal het bestelhuisstempel type B met aan weerszijden het langebalkstempel 
1  

van SOEGEISLAN gebruikt op 14 augustus 1918 en 30 augustus 1923.  

Op 1 november 1923 wordt het postkantoortje gesloten. Waarschijnlijk zal de tinproductie in 
de regio tot een eind zijn gekomen. In latere jaren is er te Soengeislan nog wel een fungerend 
hulppostkantoor annex bestelhuis gevestigd geweest.25,27 Uit deze periode hebben wij geen ander 
voorbeeld gevonden dan het centraal in figuur 77 getoonde stempel uit de collectie van Beer van 
Dingstee.28

KOBA

Koba is de hoofdplaats van het gelijknamige district van de afdeling Zuid-Bangka en ligt, 
ongeveer 45 km zuidzuidoostelijk van Pangkalpinang, eveneens aan de oostkust van het eiland (fig.1). 
Ook voor deze regio zijn in de jaarboeken van het mijnwezen uit de tachtiger jaren van de 19e eeuw al 
rapporten gepubliceerd over de productiviteit van de tinwinning ter plaatse.24 Koba zou dan ook een 
van de negen districten worden, waarin het eiland door de BTW voor de tinwinning zou worden 
opgedeeld. 

Al begin 20 eeuw functioneert hier een fungerend hulppostkantoor, dat in ieder geval een 
zwart en 15 mm lang naamstempel zonder kader heeft gebruikt.15 De in figuur 78 getoonde brief laat 
linksboven dit naamstempel zien met tevens over de postzegel het vierkantstempel van Pangkalpinang 
van 29 december 1905. De afbeelding van de envelop is wel bijzonder maar niet echt fraai. Hij moet in 
de loop der jaren nogal verkleurd zijn. Immers het gebruikte zegeltje (NVPH no. 41) moet 
oorspronkelijk olijfgroen van kleur zijn geweest. Wij kunnen het er nu niet van maken. 

Figuur 78: Onder een brief die eind december 1905 vanuit Koba via Pangkalpinang 
verstuurd is naar Muntok. Links boven het naamstempel KOBA en rechts een violet en 

ovaalvormig naamstempel van de hulppostcommies van het postkantoortje te Koba.
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Van het ovaalvormige en violette stempel van de HULPPOSTCOMMIES te KOBA 
rechtsboven in figuur 78 hebben wij nergens een beschrijving kunnen vinden. Gezien het postzegeltje 
waarop het gebruikt is (NVPH no. 31) moet het stempel ongeveer in dezelfde periode gebruikt zijn als 
het naamstempel. Immers de hulpuitgifte is in 1900 in Nederlands-Indië in gebruik genomen en op 31 
december 1907 liep de geldigheidsduur teneinde.  

Voor het kantoor te Koba wordt dan vanaf eind september 1909 het gebruik van het 
grootrondstempel beschreven. De gebruiksperiode van dit stempeltype, die loopt tot eind december 
1916, interfereert met die van het kortebalkstempel van dit kantoor.18  In figuur 79 hebben we getracht 
dit voor u in beeld te brengen. Links twee voorbeelden van het gebruik van het grootrondstempel te 
Koba gedurende de eerste periode die loopt tot eind april 1912, door Severijn type 36a genoemd. Dan 
centraal in figuur 79 twee voorbeelden van het kortebalkstempel van het kantoor Koba. Dit 
stempeltype is gebruikt van medio mei 1912 tot begin september 1916. Het stempel wordt gekenmerkt 
door een smalle balk, 10 strepen in de beide segmenten, een gesloten buitenrand en 5 # onder in de 
ring. Vooral het voorbeeld op de 1 guldenzegel (NVPH no. 58) laat een fraaie en vrijwel complete 
afdruk zien. Rechts daarvan dan weer een grootrondstempel uit de tweede periode lopend van eind 
april 1915 tot eind december 1916, type 36b genoemd. Tenslotte helemaal rechts in figuur 79 weer een 
voorbeeld van het kortebalkstempel gebruikt in september 1916.  

Figuur 79: Het grootrondstempel en het kortebalkstempel van KOBA gebruikt op 11 november 1909,  
27 februari en 21 juni 1912, 14 juli 1914, 24 april 1915 en op 2 september 1916.  

Vanaf maart 1917 worden dan te Koba vier verschillende types van het langebalkstempel 
gebruikt: de types 1, 2, 19 en 20. Ook hier zijn weer wat bijzonderheden te vermelden. Het type 1 kent 
met een aantal variaties een extreem lange gebruiksperiode tot eind januari 1941, dus bijna een 
kwarteeuw. Het langebalkstempel type 2 is daarentegen slechts van begin juli 1919 tot begin februari 
1920, dus nog geen jaar gebruikt. Links in figuur 80 laten wij u weer een vroege en een late datum van 
het langebalkstempel type 1 zien.  

Figuur 80: De langebalkstempels 1, 2, 19 en 20 van KOBA gebruikt op 
26 mei 1917, 20 mei 1940, 9 juli 1919, 21 april 1936 en 4 november 1941.  
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Hier van het kantoor te Koba is het langebalkstempel type 19, ofwel het puntvlakstempel type 
1, weer behoorlijk zeldzaam. Op de site van ZWP worden er slechts drie voorbeelden van vermeld, 
waarvan wij u er in bovenstaand figuur één kunnen tonen. Het puntvlakstempel type 2 van Koba is wat 
gemakkelijker te vinden en het gebruik ervan is bekend tot november 1941, afgebeeld rechts in figuur 
80.22

De Japanse en Republikeinse jaren

Het langebalkstempel type 20 van Koba is het enige vooroorlogse Nederlands-Indische 
stempeltype dat ook tijdens de Japanse bezetting wordt gebruikt. De nomenclatuur van beide 
studieverenigingen weer combinerend is dit dan het stempeltype 20/050.11 Wij hebben er vijf van 
gevonden: tweemaal met een Christelijke datum van eind november en begin december 1942; en 
driemaal met een Showa datering lopend van eind februari tot begin augustus 1945 (=20). De 
genoemde voorbeelden staan chronologisch afgebeeld in figuur 81. Een Japans dynastieke datering 
zijn we van dit kantoor niet tegengekomen.  

Figuur 81: Het langebalkstempel 20 van KOBA gebruikt op 29 november en 3 december 
1942 (Christelijk) en op 23 en 29 maart en 4 augustus 1945(=20). 

Vanaf medio 1944 wordt ook te Koba het Japanse stempel type 220 in gebruik genomen en in 
figuur 82 laten wij u er drie redelijke voorbeelden van  zien. Met name bij het middelste object zijn de 
Katakana teksten goed te lezen. 

Figuur 82: Het Japanse stempel 220 van KOBA (コバ) gebruikt op
27 mei, 31 juli en 5 december 1944 (=19). 
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Hersteld Nederlands gezag

Over de datum van het bezetten van de plaats Koba is het verslag van de heer Breekland vrij 
duidelijk: “Op 18 Februari [1946] werd Koba bezet. De weg erheen was bezaaid met versperringen, 
waaronder zeer zware, doch actief verzet werd niet ontmoet.”12 

De eerste aanwijzing voor een weer onder Nederlands-Indisch gezag functionerend 
postkantoor te Koba die wij hebben gevonden is van begin mei 1946. Het vooroorlogse 
langebalkstempel type 20 wordt dan nog steeds gebruikt (fig. 83). Daarnaast hebben we dit stempel 
met meer violette inkt nog eenmaal gevonden op een knipsel. In de datumbalk zelf is het jaartal niet 
goed leesbaar, maar de met potlood aangebrachte notities geven toch wel aan dat het 1946 moet zijn, 
rechts in figuur 83 afgebeeld. 

Figuur 83: Het langebalkstempel 20 van KOBA gebruikt op 7 mei en 25 oktober 1946.

De staat Indonesië 

Ook voor het kantoor te Koba zal het naoorlogse langebalkstempel type 25 met het nummer 1 
in het ondersegment, zoals centraal afgebeeld in figuur 84, toch al in de eerste jaren na de Japanse 
capitulatie zijn aangemaakt. Wij hebben er echter alleen voorbeelden van gevonden uit de jaren 
zeventig van de vorige eeuw.  

Figuur 84: Het langebalkstempel 25 met het nummer 1 van KOBA gebruikt op
2 november 1978 en 5 januari 1979.  

NI 743 



Juni  2017                                                                                  ZWP Mededelingenblad nr. 172– bladzijde  24 

TOBOALI

De havenplaats Toboali ligt in de zuidwest hoek van het eiland Bangka en was destijds de 
hoofdplaats van de afdeling Zuid-Bangka. Deze afdeling was tevens het meest zuidelijke tindistrict en 
de zetel van een controleur en een administrateur van de tinmijnen van de BTW. Het was een kleine 
plaats met in het begin van de vorige eeuw ongeveer 600 inwoners, overwegend Maleiers en 
Chinezen.1 Gelegen op een kleine heuvel met fraai uitzicht over de Baai van Toboali was het vooral 
voor het lokale scheepsvaartverkeer een belangrijke haven. Als bijvoorbeeld John Loudon medio 19e

eeuw voor zakelijke besprekingen tussen Muntok en Tandjongpandan heen en weer reisde – zie 
inleiding hoofdstuk Billiton –  werd er veelal in Toboali een tussenstop gemaakt.  

Op 20 oktober 1908 wordt hier een postkantoor geopend, dat een kleine twaalf jaar later – op 1 
augustus 1920 – een hulppostkantoor wordt en dan onder het postkantoor van Pangkalpinang 
ressorteert.  

Hoewel geen van de door ons geraadpleegde standaardwerken over poststempels van 
Nederlands-Indië voor het postkantoor te Toboali het gebruik van een naamstempel beschrijft, menen 
wij daar nu toch aanwijzingen voor te hebben gevonden. Het links in figuur 85 getoonde zegeltje 
(NVPH no. 48) laat immers duidelijk, zij het een zwart stempel op een grijs-zwart zegel en helaas niet 
helemaal compleet, de naam TOBOALI zien. Mogelijk is het een administratief stempel, dat 
abusievelijk op een postzegel terecht is gekomen. Echter gezien de talrijke fungerende hulppost-
kantoren op de eilanden Bangka en Billiton, zou ook in Toboali in de eerste jaren weleens een 
dergelijke postinstelling gevestigd geweest kunnen zijn. Een naamstempel van Toboali is dan een 
unieke vondst. Een poststuk met dit stempel moet uitkomst brengen. 

Vanaf medio november 1908 tot medio april 1912 wordt voor Toboali het gebruik van het 
grootrondstempel beschreven, eerst met violette en later met zwarte inkt. In dit stempel staat het 
datumsegment overigens 180° gedraaid (fig. 85).18 

Figuur 85: Het naamstempel (?), het grootrondstempel en het kortebalkstempel van 
TOBOALI.  

De rondstempels zijn gebruikt op 11 november 1908, 21 februari 1911, 3 juni 1912 en 1 
maart 1918.
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Voor de periode van eind mei 1912 tot begin maart 1918 wordt dan voor Toboali het gebruik 
van een kortebalkstempel beschreven. Figuur 85 laat zien, dat het hier een stempeltype betreft met een 
smalle balk, 10 strepen in de beide segmenten, een gesloten buitenrand en 5 # onder in de ring.  

Vervolgens worden vanaf maart 1918 te Toboali vier verschillende types van het 
langebalkstempel gebruikt: de types 1a-b, 2, 13 en 19. De types 1a-b en 2 kennen hierbij 
gebruiksperioden van ruim 7 respectievelijk een kleine 20 jaar, gebruiksperioden die elkaar bovendien 
grotendeels overlappen.19 In figuur 86 worden van de langebalkstempels type 1a-b en 2 weer een 
vroege en een late datum getoond.  

Figuur 86: De langebalkstempels 1a-b en 2 van TOBOALI gebruikt op 
27 november 1918, 21 oktober 1925, 17 april 1919 en 11 december 1935. 

Hoewel port en strafport geen uitgesproken onderwerpen zijn van onze studie, hebben we de 
in figuur 87 getoonde brief toch in ons verhaal opgenomen. Hij toont namelijk een klein stukje 
interessante postale geschiedenis.  

Figuur 87: Voor- en achterzijde van een brief  in februari 1921 verstuurd van Toboali naar 
Batavia.

In januari 1921 werd een op korte termijn – namelijk per 1 februari van datzelfde jaar – 
ingaande portverhoging aangekondigd. Deze betrof o.a. voor een enkelvoudige brief een verhoging 
van 10 naar 12½ cent. Kennelijk vond men de termijn waarop deze prijsverhoging van 25% zou 
ingaan zo kort, dat er gedurende de maand februari geen strafport zou worden geheven. Slechts het 
ontbrekende port en dus niet zoals gebruikelijk het dubbele bedrag, met een minimum van 2½ cent, 
moest door de geadresseerde worden betaald. De Nederlands-Indische PTT had zelf ook niet 
voldoende op deze prijsverhoging geanticipeerd. Immers de postkantoren raakten weldra door hun 
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voorraad van 2½ cent portzegels heen. Dit heeft o.a. geleid tot de ingebruikneming van het op de 
voorzijde getoonde noodportstempel van Batavia met rechts daarnaast het paraafstempel van de 
kantoorchef (NVPH no. 2b). Het stempel bestaat overigens ook in violet.15 Deze service van de PTT 
was weer aanleiding tot het nodige filatelistische maakwerk, waarbij bewust ondergefrankeerde post 
naar eigen adres werd verstuurd. Echt gelopen brieven zijn uiterst zeldzaam. Ook bij Dunlop in 
Batavia werkte destijds een bekende filatelist – persoonlijke mededeling Storm van Leeuwen. De brief 
werd verstuurd op 14 februari 1921 en postaal vernietigd met een langebalkstempel type 1 van 
Toboali, drie dagen later was hij in Batavia. De datum van medio februari 1921 pleit voor de echtheid 
van het stuk, een datum na maart 1921 wordt uitsluitend gezien bij maakwerk.15

Figuur 88: De langebalkstempels 13 en 19 van TOBOALI gebruikt op 16 december 1939,
23 mei 1936 en 12 februari 1942.  

In figuur 88 laten wij dan enkele voorbeelden zien van het langebalkstempel type 13 en type 
19 van Toboali. Het centraal afgebeelde type 19, ofwel het puntvlakstempel type 1, is voor het kantoor 
te Toboali weer behoorlijk zeldzaam en het puntvlakstempel type 2 is van dit kantoor niet bekend.22 

Het langebalkstempel type 13 is op het kantoor te Toboali eind 1939 geïntroduceerd en het 
vooroorlogs gebruik is bekend tot medio februari 1942 en staat rechts in figuur 88 afgebeeld.  

De Japanse en Republikeinse jaren

Het is dan ook dit stempeltype, dus het type 13/020, dat ook tijdens de jaren van de Japanse 
bezetting wordt gebruikt.11 Wij hebben in totaal elf voorbeelden van het gebruik van dit stempeltype 
tijdens de Japanse bezettingsjaren gevonden: driemaal met een Christelijke datering van begin juli tot 
eind november 1942; viermaal met een Japans dynastieke datering lopend van eind september tot 
begin november 1943; en tenslotte viermaal met een Showa datering van medio januari tot eind maart 
1944 en van begin maart 1945.  

Figuur 89: Het langebalkstempel 13 van TOBOALI gebruikt op 20 oktober en
30 november 1942 (Christelijk), 28 september en 9 november 1943 (dynastiek) 
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In figuur 89 worden van het langebalkstempel type 13 van Toboali links twee voorbeelden met 
een Christelijke en rechts twee met een Japans dynastieke datering getoond. In figuur 90 staan dan drie 
voorbeelden met een Showa datering.  

Figuur 90: Het langebalkstempel 13 van TOBOALI gebruikt op 
15 januari en 11 maart 1944 (=19) en op 2 maart 1945 (=20).  

Vanaf medio 1944 wordt ook te Toboali het Japanse stempel type 220 in gebruik genomen en 
in figuur 91 laten wij u drie redelijk complete voorbeelden zien. Met name bij het middelste object zijn 
de Katakana teksten zowel boven als onder in de ring goed te lezen. 

Figuur 91: Het Japanse stempel 220 van TOBOALI (トボアリ) gebruikt op 
27 mei, 27 juni en 31 juli 1944 (=19). 

Hersteld Nederlands gezag

In de zuidwest hoek van het eiland Bangka werd het Nederlands gezag op 19 februari 1946 
hersteld. Er waren wel de nodige opstandjes die beslecht moesten worden. “ ’s Morgens schietpartijen 
tusschen Chineezen en Indonesiërs. Een Chinees vermoedelijk gedood (lijk nog niet gevonden), 1 idem 
gewond. ’s Middags inval van onze troepen. Verward schieten hier en daar in de kota. Door ons vuur 
gedood drie Indonesiërs (2 Agenten V.P.) gewond 1 Chinees (naar Pangkal Pinang vervoerd). Thans 
18 man politie in dienst onder goede Posthuiscommandant Parman. Alle Indonesische ambtenaren 
gevlucht. Op 22 dezer nog niet terug.”12 

Kortom met niet al te veel strijd werden medio februari 1946 het Nederlands militair en civiel 
gezag op het eiland Bangka hersteld en deze situatie zou tot eind 1949 ongewijzigd blijven. Het is naar 
ons idee toch wel instructief om hier een stuk uit de proclamatie aan te halen die op initiatief van de 
troepencommandant op 10 maart 1946, zowel in het Maleis als in het Chinees opgesteld, in duizenden 
exemplaren over het gehele eiland werd verspreid: “„In naam der Koningin.” Aan de bevolking van 
Bangka. De Japanners zijn nu allen van Bangka verwijderd en de personen die met toepassing van 
Japansche methoden wanorde en onveiligheid deden ontstaan, zijn onschadelijk gemaakt. Alle 
voorschriften en regelingen vastgesteld door de Japanners, en al hun opdrachten zijn vervallen. De  
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wetten en regelingen die vóór de Japansche bezetting golden zijn wederom van kracht, zoolang zij niet 
als gevolg van de thans plaats hebbende besprekingen tusschen den Luitenant Gouverneur-Generaal 
en de leiders der Indonesiërs worden gewijzigd. De door de Nederlanders aan de Indonesiërs gedane
voorstellen worden tegelijk met deze proclamatie bekend gemaakt. Keert allen terug naar Uw eigen 
dorpen en woningen. Uw persoon en Uw bezit zullen worden beschermd. Uw godsdienst, zeden en 
gewoonten zullen worden gerespecteerd als van ouds.…De staat van beleg, ingesteld door den 
Gouverneur Generaal bij besluit van 10 Mei 1940, blijft gehandhaafd…..”12 Hoewel rekening 
gehouden wordt met de meest recente ontwikkelingen – de thans plaats hebbende besprekingen tussen 
Van Mook en de Indonesische leiders – wordt de situatie toch weer teruggeplaatst naar de staat van 
beleg van 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval in Nederland. Voor veel Indonesiërs waarschijnlijk 
geen aantrekkelijke gedachte. De heer Breekland zal als troepencommandant echter niet anders 
gekund hebben.  

Het eerste postale bewijs van een hersteld Nederlands civiel gezag te Toboali vinden we op het 
links in figuur 92 getoonde knipsel. Het betreft hier het vooroorlogse, Nederlands-Indisch 
langebalkstempel type 13 van eind juli 1946, en ook in de jaren 1947 en 1948 zien we het gebruik van 
dit stempel terugkeren. In de jaren voor de overdracht van de soevereiniteit wordt echter ook voor het 
kantoor te Toboali een nieuw langebalkstempel type 25 met het nummer 1 in het ondersegment 
aangemaakt, rechts in figuur 92 afgebeeld. 

Figuur 92: Het langebalkstempel 13 van TOBOALI gebruikt op 26 juli 1946 en in 1947 en 
1948. 

Rechts het langebalkstempel 25 met nummer 1 van TOBOALI gebruikt op 2 augustus 1949.

De staat Indonesië 

Het hierboven beschreven langebalkstempel type 25 wordt echter in Toboali ook nog geruime 
tijd in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw gebruikt (fig. 93). 

Figuur 93: Het langebalkstempel 25 met nummer 1 van TOBOALI gebruikt op 
24 maart 1952,  

5 december 1953 en op 15 april 1966.
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GROOT GEBRUIKT VELDEEL NUMMER 1 NEDERLANDS-INDIЁ 

Nico de Weijer 

Dit gebruikte veldeel van Nederlands-Indië kwam ik tegen in mijn verzameling afbeeldingen 
van bijzondere filatelistische zaken. Gezien de gekopieerde rand van de afbeelding, die ik er 
nu heb afgeknipt, is de foto afkomstig uit een Franstalig filatelistisch tijdschrift. Jammer dat 
ik toen niet meer van de tekst eromheen heb meegekopieerd.  

De verklaring van het bestaan van een dergelijk gestempeld veldeel roept bij mij de volgende 
vragen op: 

• Wie heeft dit prachtblok van 50 zegels ooit gezien en zo ja, waar; in een museum, in 

een filatelistisch tijdschrift, of in een veilingcatalogus? 

• Waarom is dit veldeel destijds in Ngawie gestempeld? Is het misschien gebruikt voor 

een postpakket waarvoor 5 gulden moest worden betaald? 

• Wat is de datum van het stempel. Geen enkele zegel laat het volledige jaartal zien. Op 

de zegels 6 en 39 meen ik een 8 resp. een 2 te zien. De 2 is tamelijk duidelijk. Het kan 

geen 6 zijn want op 16 februari 1862 was het zegel nog niet uitgegeven. Dus is het 

aannemelijk dat het 1882 is. 

• In 1882 was de geperforeerde versie van het zegel (NVPH 2) al 14 jaar in gebruik. 

Werden de zeer oude restvoorraden van dit zegel in Ngawie op deze manier 

vernietigd?  

• Waar bevindt dit prachtige blok van 50 zegels zich nu? Het is al jaren en jaren 

uit het zicht. 

Wie heeft een antwoord op een van deze vragen? 
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EEN BRIEF UIT MUNTOK VAN 1855 

Peter Storm van Leeuwen 

HET OVAALSTEMPEL ‘RESIDENTIE BANKA’ 
Onder de bekende stempels die voor 1864 zijn gebruikt kennen we een aantal waarin het 
woord ‘Residentie’ voorkomt. Zoals Wolff de Beer in zijn boek terecht opmerkt, heeft die 
vermelding geen andere bedoeling dan om aan te geven in welke residentie (vergelijkbaar met 
provincie) de bewuste plaats van afzending is gelegen.1 Hij somt dergelijke stempels op, 
bijvoorbeeld het ovaalstempel ‘Ambal Residentie Bagelen’ (zie stempels 78 en 79). Ambal is 
dus een plaats gelegen in de residentie Bagelen (benaming medio 19e eeuw, toen deze 
stempels zijn gebruikt). Enigszins zonderling vindt Wolff de Beer het stempel ‘Residentie 
Madioen’ (zie stempelnummers 181 en 182, waarbij de plaats is gespeld als Madion). 
Zonderling is dat zeker, maar de stempels tonen behalve in het midden een posthoorn tevens 
de woorden ‘Ongefrankeerd’ en ‘Franco’. Er bestaat daarom geen twijfel of dit wel een 
stempel van het postkantoor Madioen is.  
Anders ligt dat bij het stempel ‘Residentie Banka’, die de auteur nota bene vergeet in zijn 
opsomming op blz. 124. Een prachtig ovaal stempel met versieringen, maar… is dit wel van 
het postkantoor? Of niets anders dan een afzenderstempel van het residentiekantoor in de 
toenmalige hoofdplaats Muntok? Deze vraag heb ik mij vaker gesteld. Immers, ovale 
zeebriefstempels van Banka zijn bekend uit de jaren ’50 (stempels 107 en 108). Dus waarom 
het kleine ovaalstempel ‘Residentie Banka’ (stempel 109), ook bekend uit de jaren ‘50? 
Misschien wel voor landmailbrieven, immers, een zeebriefstempel is niet bedoeld voor 
brieven die gedeeltelijk over land werden verzonden.2 En welk stempel gebruikte Banka dan 
anders voor landmailbrieven? Vreemd is dan weer wel dat van dit stempel maar een paar 
afdrukken bekend zijn. Werd er dan zo weinig post uit Banka via de landmail verzonden? 

Afb. 1 De voorzijde van de besproken brief uit Muntok met linksonder het prachtige 
ovaalstempel ‘RESIDENTIE BANKA’.
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Zeer onlangs kreeg ik een brief onder ogen waarop dit stempel staat afgedrukt (afb. 1). Een 
complete, gedateerde brief, mij uitdagend om te worden blootgesteld aan nader onderzoek. 
Deze brief is afkomstig uit de collectie Wolff de Beer. Al die prachtige brieven van zijn 
collectie Nederlands-Indische voorfilatelie zijn door Van Dieten geveild in september 1984 
(afb. 2). Daarbij zelfs twee van deze brieven, waarvan één exemplaar nu voor mij ligt. 
Blijkens de omschrijving allebei uit Muntok, en gezien het handschrift van dezelfde afzender 
afkomstig (veiling 514, kavels 496 en 497).  

Afb. 2 Afgebeelde brief uit Muntok in de veilingcatalogus 514 van Van Dieten (kavel 496), 
daarin omschreven als ‘Frisse briefomslag naar Delft per overlandmail via Marseille 

met afstempeling no. 109. Op a.z. geschr. “Franco tot Alexandrië 60 duiten” en st. 
van Alexandrië. Zeldzaam stuk! W. de B. = R.’ 

‘Onze’ brief (kavel 497) kreeg als spannende omschrijving mee: ‘Alsvoren. Vrijwel identieke 
brief.’ 

De inhoud van de brief gaat over persoonlijke aangelegenheden. Op zich al bijzonder, omdat 
de meeste bewaard gebleven oude brieven zakelijk zijn. De brief is te Muntok op 12 juni 1855 
geschreven, heeft als aanhef ‘Waarde Reinier’ maar bevat behalve een onidentificeerbare 
krabbel onderaan helaas geen indicatie wie de schrijver is, dus bijvoorbeeld ook niet of het de 
resident zelf is (afb. 3). 

Afb. 3 De ondertekening van de brief. Kunt u uit de krabbel een naam ontwaren?

NI 752 



Juni  2017                                                                                  ZWP Mededelingenblad nr. 172– bladzijde  33 

De brief is geadresseerd aan ‘den Heer R. de F. Bousquet, Oud Hoofdambtenaar van Nederl. 
Indië’ te Delft en reist via Alexandria 24-7-1855 door Frankrijk naar Delft 2-8-1855. De 
geadresseerde is Reinier de Filliettaz Bousquet (1801-1878) en dat weten we dankzij Google. 
Hij schreef in de brief ‘beantw. 4 augustus 1855’. Op de voorzijde staat in hetzelfde 
handschrift ‘per overland Mail’; linksboven is een ‘2’ geschreven en over het adres een 
portbedrag ‘110’ (althans, daar lijkt het op), rechtsboven een Frans stempel ‘INDES OR. / 
MARSEILLE’ met cijfer 2 gedateerd 1-8-1855.3 Maar de schoonheid van de brief zit hem 
toch wel in de mooie afdruk van het ovaalstempel ‘RESIDENTIE BANKA’ van 29 x 24,5 
mm, in een soort bruinrood. De andere brief moet dan vermoedelijk uit 1854 dateren, omdat 
Wolff de Beer in zijn boek als bekende gebruiksjaren 1854 en 1855 noemt. Of kent iemand 
nog andere brieven?4

Kortom, toch nog geen zekerheid dat dit ovale stempel geen afzenderstempel is maar werd 
gebruikt door het postkantoor van Muntok. Maar omdat op beide brieven geen ander stempel 
van Banka staat afgedrukt is het wel aannemelijk dat het om een stempel van het postkantoor 
gaat. 

Afb. 4 De achterzijde van de brief met het geschreven ‘Franco tot Alexandrie Zestig duiten’.

TARIEFRAADSEL 
Welk briefport is eigenlijk door wie betaald? Achter staat in een ander handschrift dan van de 
briefschrijver geschreven ‘Franco tot Alexandrie Zestig duiten’ (afb. 4). Deze 60 duiten (= 50 
cent) zullen wel door de afzender op het postkantoor zijn voldaan. Het grootste raadsel is de 
‘2’, wat lijkt te wijzen op een dubbel port voor een brief van de tweede gewichtsklasse. Dat er 
een ‘2’ staat is evident; kijkt u maar eens naar de afbeelding van de andere Banka-brief (kavel 
496). Maar… deze brief weegt niet meer dan 1 gram! Juist wegens het zeer hoge briefport 
schreef men vaak op dun, vederlicht papier, om maar binnen de eerste gewichtsklasse te 
blijven.  
We moeten kijken naar het gouvernementsbesluit van 14 april 1854 nr. 3, gepubliceerd in het 
Indisch staatsblad voor 1854 nr. 24. Daarin staat een nieuw reglement voor het uitwisselen (= 
verzenden en ontvangen) van brieven tussen Nederland en Nederlands-Indië via de landmail 
(dus niet per zeepost). Onderdelen van dat reglement zijn uit het oorspronkelijke staatsblad  
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overgenomen door H.A.V. ten Dijk5, en uit Ten Dijk heeft Wolff de Beer letterlijk teksten 
overgenomen.6 Als we nu eens het originele staatsblad bekijken valt ons iets eigenaardigs op.  
Een zetfout met mogelijk als gevolg de foutieve portberekening en een misverstand.  

Afb. 5 Fragment van het originele Indisch staatsblad 1854 nr. 24 (scan van een ouderwetse 
fotokopie uit de jaren ’80)

Het gaat om een gedeelte uit artikel 12 van dit reglement, dat voor onze Banka-brief van 
belang is (afb. 5). Daar staat o.a. letterlijk in:  
‘Bij verzending over Marseille worden als enkel beschouwd de brieven van 7 en een half 
wigje en daar beneden. 
Wegens de zwaardere brieven wordt berekend: 

Boven 1 ½ tot en met 15 wigtjes twee porten
Boven 30 tot en met 45 wigtjes drie porten
Boven 45 tot en met 60 wigtjes vier porten
en zoo vervolgens voor elke 15 of gedeelte van 15 wigtjes daarenboven, één port meer.’ 

Wat opvalt is dat geschreven staat dat brieven die enkel zijn (we zouden dus nu zeggen: van 
de eerste gewichtsklasse) minder wegen dan ‘7 en een half wigje’ (een zetfout, want het is 
wigtje). 
Maar nu komt het: in plaats van ‘7½ tot en met 15 wigtjes’ staat er ‘1½ tot en met 15 wigtjes’. 
Deze zetfout is overgenomen door Ten Dijk en dus ook door Wolff de Beer, ondanks dat er 
boven staat geschreven ‘brieven van 7 en een half’. Immers, daaruit blijkt dat het toch echt 7½ 
in plaats van 1½ moet zijn. 
Als nu dit staatsblad als leidraad heeft gediend voor de postambtenaar in Muntok, dan 
begrijpen we dat de brief getaxeerd is als vallende in de tweede gewichtsklasse.  
De brief zoals wij die in handen hebben en hebben gewogen, weegt 1 gram. Maar 
opengevouwen zien wij dat de linkerrand is afgescheurd: heel goed mogelijk dat het 
oorspronkelijke schrijfvel dus twee keer zo groot was, de brief 2 gram heeft gewogen, en dat 
later de linkerhelft is weggescheurd omdat de tekst alleen op de rechterhelft staat geschreven. 
Het is een theorie, maar wel aannemelijk om die merkwaardige ‘2’ te kunnen verklaren. Blijft 
over het op de voorzijde geschreven ‘110’: dat moet welhaast het portbedrag zijn wat de 
geadresseerde bij ontvangst nog diende te betalen. Wie heeft dat waar opgeschreven? Het 
grenskantoor Breda, waar toen de uit Indië komende brieven aankwamen? Volgens hetzelfde 
artikel 12 had het briefport voor deze als dubbel gewicht beschouwde brief moeten zijn twee 
maal ƒ 1,20 oftewel ƒ 2,40.  
Wie weet hoe de portberekening van deze Banka-brief heeft plaatsgevonden? 

NI 754 
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Noten 
1.   W.S. Wolff de Beer, De Poststempels in gebruik in Nederlands Oost Indië van 1789 tot 1864, Den    
      Haag, 1971, p.124 
2.   Circulaire No. 6083 van de Directeur der producten en civiele magazijnen van 30 October 1850.     
      Zie: ‘De Nederlands-Indische eofilatelie in diskrediet gebracht’, Philatelie (70), oktober 1993, .    
      p.654-657 
3.   Raymond Salles. La Poste Maritime Française, Tome V, Alençon, 1966, p.44, no.732 
4.   Corinphila 216 (mei 2013), kavel 1143, omschrijft in een verzameling 2 ex. ‘Resident Banka’ in  
      rood 
5.   H.A.V. ten Dijk, Postgeschiedenis van Nederlandsch-Indië, Weltevreden, 1928, p.112* 
6.   Wolff de Beer, p.106 
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BESTELHUIS OKABA 1953: WAT IS DIT NU WEER? 
Han Dijkstra 

Wat te denken van het hier afgebeelde poststuk (Afb. 1a)?  

Afb. 1a. Voorzijde 

Het is een luchtpostbrief gezonden naar de Verenigde Staten, gefrankeerd f. 3,30 d.m.v. vier 
waarden uit de permanente serie Juliana Hartz en face. Deze frankeerzegels zijn ontwaard met 
vier afdrukken van het bestelhuisstempel Okaba. Op de voorzijde staan ook een omkaderd 
rechthoekig kantoorstempel, 51 x 16 mm, met de tekst ‘FG. HULPPOSTKANTOOR / 
OKABA’ (FG. = Fungerend), met daarboven een datumstempel 17 2 53. Op de achterzijde 
(Afb. 1b) staat een stempel ‘FEB 29 RECD’ (RECD = Received).  

Afb. 1b. Achterzijde 

Ontegenzeggelijk een stukje maakwerk, of misschien nog erger: een fantasieproduct. Om hier 
achter te komen, eerst een aantal argumenten om aan te tonen dat dit stuk gewoonweg ‘niet 
kan’, onmogelijk is.  

NNG 1092
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Het sterkste argument ‘tegen’ is natuurlijk het gebruik van het bestelhuisstempel Okaba op 
een poststuk uit 1953. Bestelhuisstempels van het type op dit poststuk kennen slechts 
vooroorlogs gebruik, althans voor zover het Nieuw-Guinea betreft. Wim Vink noemt het 
bestaan van het bestelhuisstempel Okaba in het zeer grondige artikel van zijn hand in de serie 
‘Postinrichtingen WNG’ (ZWP 033/008-010 = PI-WNG 029-031. Hier staat het stempel 
afgebeeld als stempel “A: NNG, rond bestelhuisstempel met 5 kruisjes, alleen bekend van 
proefafdruk.” Zouden de gebruikte stempels vals zijn, vervaardigd op basis van de 
proefafdruk? In ZWP 138 staat overigens een voorbeeld van daadwerkelijk gebruik van het 
bestelhuis-stempel, gemeld door Paul Bulterman (ZWP 138/05-06 = Vr. 2004/01-02.   
Een ander argument is het ontbreken van een doorgangsstempel van het aansluitingskantoor. 
Volgens Vink was dit Hollandia in de periode dec. 1949 – 1957. Ten slotte het 
kantoorstempel en het datumstempel. Deze zijn tot op heden onbekend. Vink noemt het 
gebruik van een administratief naamstempel, gezien in 1961: rechthoekig, zonder kastje, 28 x 
6 mm. 

In een poging het stuk naar het niveau van ‘echt’ maakwerk te tillen, ook een aantal 
argumenten. Het stuk is per luchtpost verzonden naar de VS en op de achterzijde staat een 
stempel van de ontvangstdatum, die er hoogstwaarschijnlijk door de geadresseerde zelf is 
opgezet. Deze datum, van 12 dagen na de verzenddatum, is overigens wel komisch: 29 
februari was een schrikkeldag, terwijl 1953 geen schrikkeljaar was; 1952 was dit wel. 
Het formaat van de gebruikte omslag, waarop al dit moois te zien is, doet denken aan de 
omslagen gebruikt door bekende Amerikaanse stempelverzamelaars, bv. Dr Allan Hauck, die 
in dezelfde periode brieven aan zichzelf liet sturen. Een voorbeeld hiervan treft u elders in dit 
nummer aan. Van Geo. J. Pinyuh, uit Fairview, New Jersey ben ik echter nooit eerder 
maakwerkbrieven tegengekomen, anderen misschien wel. Dergelijke verzamelaars zochten 
dikwijls contact met een hoge ambtenaar van het Hoofdbestuur PTT, aan wie zij hun 
verzoeken om stempels richtten. Bij hun verzoeken was een aantal van tevoren aan henzelf 
geadresseerde enveloppen bijgevoegd, al dan niet voorgefrankeerd. De contactpersoon zond 
de enveloppen door naar de kantoorhouders met het verzoek deze te stempelen. Vanuit 
Hollandia werd de oogst vervolgens naar de verzamelaar gestuurd, hetgeen de afwezigheid 
van een doorgangsstempel van het aansluitingskantoor zou kunnen verklaren. 

Of lag op het hoofdkantoor van Hollandia nog steeds het nooit gebruikte bestelhuisstempel 
Okaba? Dit lijkt niet erg logisch, daar alle stempels van Hollandia zelf tijdens de Tweede 
Wereldoorlog verloren gingen. Een andere theorie: lag het stempel misschien nog in een kast 
van het postkantoor Merauke, het dichtstbijzijnde hoofdpostkantoor, dat nooit door de 
Japanners is bezet? 

De frankering is slechts als volgt te verklaren: porto 0,30 vermeerderd met zesmaal het 
luchtrecht van 50 cent per 5 gram, totaal 3,30. Dit houdt in dat het gewicht tussen 25 en 30 
gram geweest zou moeten zijn, wat niet erg waarschijnlijk is. Wellicht bestaan andere brieven 
met de overige waarden van de permanente serie. 

Vanzelfsprekend is de auteur zeer benieuwd naar de mening van de echte stempelexperts. Dat 
zij zich in groten getale mogen melden! 

Bronnen 
(1 ) Wim Vink. ‘Postinrichtingen WNG: Okaba’. ZWP 033/008-010 = PI-WNG 029-031 
(2) Paul Bulterman, 2004. Reactie op Voorzetje 5. ZWP 138/05-06 = Vr. 2004/01-02 
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EEN TIENTAL AANGETEKENDE BRIEVEN VAN (NEDERLANDS) 
NIEUW-GUINEA 1944-1963 

Han Dijkstra 

In dit artikel de oogst van aangetekende brieven van de afgelopen jaren, die interessant 
genoeg zijn om nader te belichten. Wat bij de ordening opvalt, is dat er slechts 19 jaren liggen 
tussen de eerste: Merauke (1944) en  de laatste: Serui (1963). Het aantal ingrijpende gebeurte-
nissen in deze periode, achtereenvolgens WO II – Onafhankelijkheid Indonesië – NNG – 
UNTEA – Irian Barat, zou eerder een halve of zelfs gehele eeuw kunnen vullen. 

NING 

NING 1 

Afb. 1a. Merauke 13.3.1944 

Dit aangetekend stuk is meteen het spectaculairste, zowel wat de voor- als de achterzijde 
betreft. 

De geadresseerde is S/Sgt. (= Staff Sergeant) L.I. Schreiber, blijkbaar een filatelist, want zijn 
naam komen we vaker tegen, vooral op poststukken van na de oorlog; zie bv. in ZWP 97 en 
99, met meldingen van W. Bakker en Piet van Putten, en zelfs nog na 1950; zie het stuk uit 
Manokwari (1951) verder in dit artikel. 
De afzender is de postkantoorhouder van Merauke, hoogstwaarschijnlijk Eykendorp, juist, die 
van de welbekende paraaf ‘E’.   

NING 293
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Raadpleging van de onvolprezen tarievenboekjes van Peter Storm van Leeuwen wijst uit dat 
het tarief van f. 1.-. met de pen in het ‘Frankeering Betaald / Postage Paid’stempel, (b)lijkt te 
kloppen en als volgt is opgebouwd. 

brief naar UPU-landen: 15 c – 20 gram vanaf 1 januari 1929; 
luchtrecht: 65 cent per 5 gram, zie tarievenlijst telefoongids Solo januari 1942; 
aantekenrecht: 20 cent vanaf  1 mei 1921. 

Het stuk is van een aantekenstrook voorzien, type 3 volgens ‘De aantekenstrookjes gebruikt in 
(Nederlands) Nieuw-Guinea’ van Nico de Weijer. Gebruik van dit type strook in Merauke 
werd door hem gemeld voor de jaren 1939-1943. Het gebruik op dit poststuk zou dus een 
latere datum kunnen zijn, maar er zijn intussen meer aangetekende brieven van Merauke 
boven water gekomen. 
De censuurkenmerken lijken mij Australisch (paars vierkantstempel) en Amerikaans 
(censuurstrook). 

Afb. 1b. Achterzijde. 

Voor de achterzijde werd het vorig jaar in Chicago met goud bekroonde boek van Piet van 
Putten en Nico de Weijer geraadpleegd;  zie hoofdstuk 11: Netherlands Indies censorship in 
unoccupied South New Guinea, pp. 256-261, 11.2: gebruikte stroken. 
De grote verrassing is dat de op dit poststuk aangebrachte censuurstrook hierin niet vermeld 
staat. De kenmerken van deze strook zijn een Engelse tekst ‘Passed by censor’ op twee regels 
in tegengestelde richting getypt. Kleur van de strook: wit, afmetingen 90 x 20 mm.

        NING 294
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De gebruikte censuurstempels zijn nogal zware afdrukken van het type NGM1, tekst ‘Hoofd 
van Plaatselijk bestuur / Merauke’. Geen Australische doorgangsstempels, wel een 
Amerikaans, van San Francisco (21 april 1944) en verder een aankomststempel Elizabeth. 
N.J. van 26 april 1944. 

Op internet kon ik tot mijn verbazing geen informatie vinden over de familie Schreiber, van 
wie meerderen blijkbaar filatelistisch actief waren: Len, Phil, Lou. Waren het broers of 
neven? Stiekem hoop ik op de speurzin van iemand als Hans Kremer, die er, gezien zijn 
artikelen in het Amerikaanse AJNP Magazine, altijd in slaagt om mensen op te sporen, daarbij 
en passant familieleden ontdekkend. 

Afb. 1c. Hollandia 29 JAN 1946.  

Op jacht naar meer poststukken van de familie Schreiber vond ik onlangs een als briefkaart 
gebruikt archiefkaartje, op 29 januari 1946 door Len Schreiber aan Phil Schreiber.  
Het tarief is onduidelijk. Briefkaart naar UPU-landen: 10 cent vanaf 1 januari 1929. Zou het 
luchtrecht 7½ cent hebben bedragen? De tarievenboekjes van Peter Storm van Leeuwen geven 
hierover geen uitsluitsel. 
Gecensureerd door Royal Netherlands Forces Censor No. 40 Hollandia, met datum en paraaf. 

Len geeft als militair afzenderadres S.S. F.E. Ives op, een schip genoemd naar de uitvinder 
Frederic E. Ives, die faam verwierf voor zijn baanbrekend werk op het gebied van de 
kleurenfotografie. S.S. Frederic. E. Ives was een van de schepen van de U.S. Navy ‘Liberty 
Fleet’, die tijdens de oorlogsjaren in het waanzinnig tempo werden geproduceerd van meer 
dan één schip per dag: “built by the mile and chopped off by the yard”. 

Geadresseerde Phil Schreiber was een RM2/c: Radioman 2nd class. 
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Afb. 1d. De geschreven tekst op de achterzijde licht een tipje van de filatelistische sluier op.  

Hi Phil, Hollandia Jan 29, 1946 

Got one more stamp today, I’m ordering a set of them later. 
I don’t know where the hell to write you, are you still out here or are you at home? 
I’ll try to write to your ship later/ soon. 

Len doet zijn best om alle waarden van de nieuwe permanente frankeerzegels (NVPH 304-
316), gedrukt door de American Bank Note Company (ABNC), te bemachtigen. 
Alle stukken van en naar de Schreibers zijn gezonden naar Elizabeth, New Jersey, 
vermoedelijk de plaats waar het ouderlijk huis stond. 
Deze kaart, die op 13 maart is aangekomen, is ruim zes weken onderweg geweest, hetgeen 
suggereert dat verzending per zeepost heeft plaatsgevonden. 

Terugbladerend in oude nummers van ZWP kwam ik nog twee brieven tegen van Len 
Schreiber, maar nu aan Lou geadresseerd. Afbeeldingen van deze brieven, beide in 1946 
vanuit Hollandia gezonden, zijn te vinden in ZWP 097/024-025 (NING 225-226) en ZWP 
099/016-017 (NING 231-232. Zij werden indertijd gemeld door W. Bakker resp. Piet van 
Putten. 

NING 296 
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NING 2 

Hollandia Ministerie van Oorlog 

Afb. 2 

Bruine dienstomslag van het Ministerie van Oorlog, ongedateerd, verzonden van Hollandia 
naar Makassar. Gezien een naamstempeltje op de achterzijde is dit stuk afkomstig uit de 
collectie van R. Tocila. De dienstbrief is vermoedelijk via een militaire koeriersdienst 
verzonden, niet via de post. 
Het voor ons belangrijkste element is het aantekenstempel: 

rechthoekig, 41 x 11 mm, bestaande uit twee segmenten 

Als afzender staat vermeld ‘Adm. K.L. Stk NwG. / Hollandia’ 
De afkortingen staan waarschijnlijk voor: Administratie Koninklijke Landmacht Stafkantoor 
Nieuw Guinea. Boven de afzender bevindt zich een dienststempel met de tekst ‘Plaatselijk 
Militair Commando / Hollandia’. 
Het stuk is gezonden aan de ‘Administrateur Subs. Kader Makasser (Subs. Cie K.L.) te 
Makassar. Subs. Cie K.L. =  Subsistenten Compagnie Koninklijke Landmacht. Een 
subsistencompagnie is een “eenheid waarin militairen tijdelijk worden ondergebracht, ter 
nadere indeling”. 
Bron: jandirkroeleveld.weebly.com  Dit is een zeer uitgebreide site met verklaringen van 
afkortingen in Nederlands-Indië. 

Vermoedelijk stamt het stuk uit 1948 of 1949, misschien zelfs uit 1950-51. Tot in 1951 waren 
Nederlandse militaire diensten in Indonesië aanwezig om de laatste zaken af te handelen. 
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NNG 

NNG 1 

Afb. 3a. Voorzijde. Monokwari 27.6.51.14. Filatelistisch geïnspireerd poststuk naar de 
Verenigde Staten. 

Op dit stuk zien we de naam L.I. Schreiber weer opduiken, nu als geadresseerde. 
Waarschijnlijk heeft hij de envelop met het kleine formaat naar Nieuw-Guinea gezonden met 
het verzoek om frankering en stempeling. Er zullen zeker meer van dergelijke 
‘verzoekstukken’ zijn vervaardigd, met stempels van andere kantoren in Nieuw-Guinea. 

Interessant aan dit maakwerk zijn de afdrukken van het biffagestempel Monokwari, dat tussen 
1948 en 1951 in gebruik was. Echter nog interessanter, en om die reden waardig genoeg voor 
dit artikel, is de getekende nood-aantekenstrook.  

Een blik in het bekende boek van Nico de Weijer over de aantekenstrookjes van Nieuw-
Guinea leert ons, dat uit de jaren 1950 – 1952 enkele voorbeelden bekend zijn van het gebruik 
van oude Indische stroken op het kantoor Manokwari; zie hiervoor blz. 70-71. Wellicht waren 
er geen aantekenstroken aanwezig op het moment dat deze nodig waren en werd om die reden 
een nood-aantekenstrook getekend. Dit is de eerste getekende noodstrook uit de NNG-periode 
die ik ken. Wel ken ik ze uit NING (Hollandia) en UNTEA (Teminaboean, Wasior). 

NNG 1094
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Afb. 3b. Achterzijde. 
Doorgangsstempel New York (7 juli 1951) en aankomststempel Elizabeth N.J. (9 juli 1951). 

NNG 2 

Afb. 4a. Voorzijde. Seroei 1 – 8.6.53-8.  

NNG 1095
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Afb. 4b. Deel achterzijde met aankomststempel 

Het aankomststempel Newport KY / SEP 29 1953 geeft aan dat het poststuk bijna drie 
maanden onderweg is geweest. Tarief 70 cent, opgebouwd uit 30 cent porto en 40 cent 
aantekenrecht. Zie vage aanduiding linksboven: Sea Mail.
De door Dr. Allan Hauck aan zichzelf geadresseerde poststukken uit een aantal 
postinrichtingen van Nieuw-Guinea zijn doorgaans correct en fraai gefrankeerd met zegels uit 
de permanente serie ‘Juliana en face’. Ze zijn ook herkenbaar aan het tweetalige stempel 
REGISTERED / RECOMMANDE ,  dat hij vermoedelijk zelf heeft laten vervaardigen.
De gebruikte aantekenstrook stamt nog uit de Ned.-Indische periode (type 6). Het gebruik van 
deze strook op het hulppostkantoor Seroei staat niet vermeld in ‘De Weijer’. 

NNG 3 

Afb. 5a. Voorzijde. Sorong 2 - 3.9.59-8. Binnenlands brief, aangetekend, naar Hollandia. 
Tarief 25 cent – 20 gram, vermeerderd met 40 cent aantekenrecht. 
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Hier is iets merkwaardigs gebeurd. Een blanco aantekenstrook met volgnummer 549 is d.m.v. 
doorhaling en toevoegingen in potlood geüpgraded tot een aantekenstrook van Sorong met 
volgnummer 134. 
De enige reden die ik kan verzinnen is, dat de ‘echte’ strook Sorong 134 in het ongerede is 
geraakt en moest worden vervangen door een andere strook met hetzelfde nummer. Of zit er 
meer achter? 

Afb. 5b. Achterzijde 

NNG 4 

Zoals bekend, konden poststukken niet worden aangetekend wanneer zij werden aangeboden 
in bestelhuizen. De door de afzender gewenste aantekening vond dan later plaats op het 
aansluitingskantoor. Het aantekenrecht (40 cent) kon echter wel van tevoren worden voldaan 
in bestelhuizen. De volgende twee posttukken laten zien hoe een en ander in zijn werk ging. 
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Afb. 6. Napan Weinami 15 NOV 1958. Binnenlandse brief naar Hollandia; tarief 25 cent – 20 
gram, vermeerderd met 40 cent aantekenrecht. Op het aansluitingskantoor Biak, zie dag-
tekening 15.1.58.14, vond men het blijkbaar niet nodig om het poststuk van een 
aantekenstrook te voorzien. 

NNG 5 

Afb. 7a. Aangetekende brief naar de bekende Australische stempelverzamelaar Tresise. 
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Wamena 13 JUNI 1962. Tariefopbouw: porto 30 cent – 20 gram, luchtrecht Australië 15 cent 
per 5 gram, aantekenrecht 40 cent. Op 18 juni voorzien van een aantekenstrook op het 
aansluitingskantoor Hollandia. 

Afb. 7b. Achterzijde 

Op de achterzijde bevindt zich een strookje, opgeplakt door de Controleur Binnenlands 
Bestuur (Ctr. BB), tevens beheerder van het bestelhuis Wamena in de Baliemvallei. 

Tekst: “Aantekenen in Wamena niet mogelijk, verzoeke in Hollandia aan te tekenen.”  

Zie voor bij bestelhuizen aangeboden aangetekende stukken:   

‘De aantekenstrookjes gebruikt in (Nederlands) Nieuw-Guinea)’ van Nico de Weijer (1993), 
blz. 30, en ‘Reactie op Voorzetje 4’ van dezelfde auteur in ZWP 136 (juni 2003), blz. 136/08-
09 = Vr.2003/17-18. 
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NNG 6 

Afb. 8a. Sorongdoom 27.12.61-8. Dit stuk is opgenomen uit esthetische overwegingen; het is 
te mooi om niet te laten zien in dit artikel. 

Lokale aangetekende brief, verzonden door Toko Besi, eigenaar Oei Hwa Eng, naar het 
kantoor van de Hollandse Beton Maatschappij (H.B.M.).  
Tarief: lokale brief – 20 gram: 10 cent, vermeerderd met 40 cent aantekenrecht.  

Afb. 8b. Achterzijde: volgnummer van binnenkomst gewijzigd van 783 in 785. 

NNG 1100 
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UNTEA  

UNTEA 1 

Afb. 9a. Fakfak 1 – 12.2.63.-9. Aangetekende brief naar Den Haag. 

Frankering fl. 1,25, opgebouwd uit 25 cent porto, vermeerderd met 60 cent luchtrecht (30 cent 
per 5 gram), en 40 cent aantekenrecht. Het gewicht moet derhalve 5-10 gram zijn geweest. 
De gestempelde kantoornaam met de grote letters in rubber is volgens De Weijer gezien in 
1961 en 1962. Hieraan kan nu het jaartal 1963 worden toegevoegd. 

Overigens had de -Italiaanse- verkoper van dit stuk nog een aardige suggestie (Afb. 9b) voor 
het Indonesische Ministerie van Toerisme – als dat bestaat - : Fakfak als bestemmingsoord 
voor jonggehuwden. Werd de associatie bij hem gewekt op onomatopeïsche gronden?  

     UNTEA 162 
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Afb. 9b. Door verkoper bijgevoegd briefje; tekst “Fakfak” Nice place for honeymoons!!” 

IRIAN BARAT 

IB 1 

Afb. 10a. Serui 4.5.63-8. Aangetekende dienstbrief Serui  naar Nederland. 

UNTEA 163                                                                                                                                              IB 221
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In alle opzichten een fraai overgangsstuk uit het begin van de Irian Barat-periode. Als envelop 
is een dienstomslag van het voormalige Gouvernement van Nederlands Nieuw Guinea 
gebruikt. Op zich niet zeldzaam, we zien dit hergebruik na doorhaling van de Nederlandse 
tekst regelmatig in de eerste jaren van IB. 
Het dienststempel is het oude stempel van het Hoofd Plaatselijk Bestuur (HPB) van Seroei. Al 
tijdens UNTEA werd het Nederlandse wapen uit het stempel gekapt.  
De frankering (I.B. Rp. 3,-) is waarschijnlijk iets te hoog of te laag. Het porto was 30 cent, het 
luchtrecht 35 cent per 5 gram en het aantekenrecht 40 cent. 
Het spectaculairst aan dit stuk is de aantekenstrook: een oude strook van Biak met gedrukte 
kantoornaam, met overstempeling Serui, in de Indonesische spelling, en een paraaf. 
De afzender is P. Imbiri, die werkzaam is bij het KPS (KPS = Kepala Pemerintah Setempat), 
de nieuwe naam van het Hoofd Plaatselijk Bestuur (HBP). Over Imbiri is op internet enige 
informatie te vinden. Hij is voorzitter van de Streekraad geweest. De lezer wordt via internet 
geleid naar een in 2012 verschenen boek, uitgegeven door het Koninklijk Instituut van De 
Tropen Land- en Volkenkunde (KITLV ) te Leiden. De titel is ‘Governing New Guinea: an 
Oral History of Papuan Administrators, 1950 – 1990. (ISBN 9004260455). 
Het boek is uitgegeven onder redactie van Leontine Visser, die hoogleraar 
Sociology/Anthropology of Development aan Wageningen Universiteit blijkt te zijn, dus dat 
is voor de schrijver dicht bij de deur. Hopelijk is het boek nog te koop. 

Afb. 10b. Deel achterzijde met bemerkingen ‘Ke I.’ of ‘Kl I.’ en het getal 30 omcirkeld. Is 
hier sprake van enigerlei vorm van economische censuur?

Bronnen 

(1)  P. Storm van Leeuwen, 1998. Binnenlandse en Buitenlandse posttarieven van 
Nederlands-Indië 1864-1949: Brieven.  
(2)  ZWP Mededelingenbladen 097 en 099. Meldingen van W. Bakker en Piet van Putten van 
twee brieven uit Hollandia (1946) van Len Schreiber naar Lou Schreiber. 
(3)  N.J. de Weijer, 1993. De aantekenstrookjes gebruikt in (Nederlands) Nieuw-Guinea. Uitg. 
ZWP 
(4)  jandirkroeleveld.weebly.com   Site met verklaring afkortingen Nederlands-Indië. 
(5) Visser, Leontine (2012). Governing New Guinea: an Oral History of Papuan 
Administration, 1950 – 1992. KITLV Press, Leiden. 
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UNTEA: VAN TOP TWAALF NAAR TOP TWINTIG EN ANDERE 
NIEUWE VONDSTEN  

Han Dijkstra 

1. Mast Plaatfoutencatalogus 

Zoals vermeld in het artikel over de nieuwe plaatfouten van NNG, hebben wij medewerking 
verleend aan de nieuwe (8e) editie van de Plaatfoutencatalogus, die in augustus/september 
2016 is verschenen. Hierin zijn voor de eerste keer de opdrukafwijkingen van UNTEA 
opgenomen. 

Wim Mast, samensteller van de catalogus, gaf aan daarbij de ‘Top Twaalf’ te gebruiken, 
welke schrijver dezes indertijd heeft samengesteld voor de publicatie ‘Plaatfouten en 
(op)drukafwijkingen Nederlands Nieuw-Guinea en UNTEA 1950 – 1963’, een collectieve 
inspanning van vier personen ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van ZWP in 2008. 
Verder in dit artikel is hiervoor de afkorting ‘Publ. ZWP’ gebruikt. 
Naast deze ‘Top Twaalf’ was echter een ‘Wachtkamer’ ingesteld, bedoeld voor vondsten 
waarvan nog te weinig vergelijkingsmateriaal beschikbaar was; zie blz. 91-93 van de 
publicatie. Inmiddels is meer over deze afwijkingen bekend; bovendien zijn enkele nieuwe 
gevonden, waardoor wij de lijst nu kunnen uitbreiden tot een ‘Top Twintig’, die ook in de 
nieuwe ‘Mast’ is opgenomen. Enkele van deze werden al eerder in het Mededelingenblad 
besproken. 
De nieuwe catalogus van Mast bood ZWP een uitgelezen mogelijkheid zich te profileren. Zo 
werden twee pagina’s gereserveerd voor een algemene inleiding over UNTEA, met daarin een 
overzicht van de problemen die zich voordeden tijdens het overdrukproces.  

Opdrukafwijkingen alle op frankeerzegels met opdruktype I (17 mm, Hollandia) 

Zie voor de ‘Top Twaalf’ blz. 82-90 van de voornoemde Jubileumpublicatie van ZWP 
(2008). 
Hieronder de uitbreiding naar de ‘Top Twintig’: nrs. 13-20, in de volgorde zoals zij door ons 
zijn aangeleverd en vervolgens door Mast zijn opgenomen als UNafwPM13 t/m 20, met 
vermelding van de positie in het vel. Over de waarden waarop deze afwijkingen voorkomen, 
is de catalogus nog erg vaag. 

13 T met komma rechts  pos.  55 in enkele waarden 

14 uitstulping rechter poot N  pos.  83 in enkele waarden 

15 stip in onderste gedeelte E, tevens dichte A pos.  92 in enkele waarden 

16 punt tussen E en A  pos.  69 in enkele waarden 

17 inkeping in rechter poot A  pos.    8 in enkele waarden 

18 stip tussen T en E  pos.   26 in enkele waarden 

19 kreupele linker poot N pos. 100 in enkele waarden 

20 ontbrekende linker schreef linker poot U pos.   99 in enkele waarden 
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Nrs. 13-20 zijn door ons gezien op 3-6 waarden; hier was de 2 cent nooit bij. Deze 
afwijkingen zijn hoogstwaarschijnlijk in latere stadia van het overdrukproces ontstaan. Nu 
hun posities in het vel bekend zijn, kan het niet anders of andere verzamelaars komen met 
aanvullingen. 
In onderstaand overzicht komen de UNTEA-afwijkingen nrs. 13-20 nogmaals aan bod, nu 
met meer gegevens over de waarden waarop zij tot op heden zijn waargenomen. De 
vergrotingen zijn overigens de eerste probeersels van de schrijver op het gebied van Corel 
PaintShop. 

Naam van de afwijking      Positie Gezien op de waarden  Bijzonderheden

13 T met komma  pos. 55  25, 55 ct             Zie Publ. ZWP blz. 93 

14 Uitstulping rechterpoot N                 pos. 83 1, 30, 45 ct 

15 Zwarte stip in onderste gedeelte van E   pos. 92    5, 12, 40 ct Zie Publ. ZWP blz. 92 
tevens met (vrijwel) dichte A. 
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16 Punt tussen E en A   pos. 69  1, 5, 7, 15, 25, 85 ct 

Genoemd in de publicatie van ZWP op p. 93, echter zonder afbeelding. 
85 cent: kopstaande opdruk, dus afwijking nu op pos. 31. 

17 Inkeping in rechterpoot A  pos. 8  1, 12, 20, 30 ct  Zie Publ. ZWP p. 93 

18 Stip tussen T en E  pos. 26  1, 20 ct 

19 en 20 (zie volgende blz.) 
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19 Kreupele linkerpoot N    pos. 100 1, 5, 7 ct 

20 Ontbrekende linker schreef linkerpoot U   pos. 99    1, 5, 7 ct 

N.B. Ook nog met kromme rechterpoot A op pos. 98 en  plaatfout ‘punt in staart’ op pos. 99. 
Zie Publ. ZWP blz. 92. 

2  Overdrukte halve vellen 

55 cent blok van vier 

In de Jubileumpublicatie van ZWP wordt op blz. 80 het overdrukken van halve vellen 
genoemd. Dit vond incidenteel plaats, wanneer de voorraden in Hollandia dreigden op te 
raken en overtollige voorraden van de kleinere postinrichtingen werden teruggezonden. 
Wanneer de onderste helften van vellen overdrukt werden met de bovenste helft van de 
matrijs, ontstond het interessante verschijnsel dat afwijkingen die gewoonlijk voorkomen in 
de rijen 1 t/m 5, nu te vinden zijn in de rijen 6 t/m 10. 
Eindelijk is het gelukt een voorbeeld hiervan te vinden. 

De ‘berenklauw’ van positie 10 (rij 1/10) komt nu voor op pos. 60 (rij 6/10). Laat u niet in de 
war brengen door het velrandnummer 5: aan de rechterzijde van de vellen lopen de 
telnummers van 10 (boven) tot 1 (onder). 
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3 Opdruktype II (Haarlemse druk) 

Geheel nieuw, en zelf ontdekt, is onderstaande plaatfout op een zegel van de 2e druk. Dit is 
een uitzonderlijke gebeurtenis, daar voor het overdrukken met type II door Joh. Enschede & 
Zonen te Haarlem gebruik moest worden gemaakt van nieuwe platen voor de ‘oerzegels’. De 
oude waren inmiddels vernietigd. Afwijkingen op de nieuwe zegels komen vrijwel niet voor. 

Boven de kop van de paradijsvogel, ter hoogte van het midden van de vleugel, bevindt zich 
een onregelmatigheid in de blauwe achtergrondkleur. Deze hebben wij inmiddels drie keer 
gevonden, onlangs nog tijdens Hollandfila in Barneveld begin juni. Door de gelukkige 
omstandigheid van het bezit van een blok van vier met velrand kunnen we de positie van deze 
afwijking vaststellen: pos. 32 (rij 4/2).  

4 Opdruktoevalligheid 40 cent type II 

Gekuifde ‘E’ 

Hollandia ..3.63. De afwijking ‘gekuifde E’ is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door het gebruik 
van een niet afgesleten, volledig intacte letter. Alle letters van de UNTEA-opdruk op deze 
zegel hebben trouwens de mooie golvingen, zoals ze indertijd (1911) door de ontwerper van 
het lettertype Hollandse Mediaeval, S.H. de Roos, waren bedoeld. 
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5 Opdruktype III (kleine opdruk): 15 cent dubbele opdruk 

15 cent opdruktype III (14 mm; ‘kleine’ opdruk) met gestuiterde, dubbele opdruk. 

Al van een afstand zal men deze opdruk herkennen als een dubieus geval. De opdrukken zijn 
slordig aangebracht, waarschijnlijk met de hand, bovendien nogal scheef. Wat opviel bij 
bestudering van echte opdrukken type III is, dat deze alle enigszins zijn doorgedrukt, wat 
goed zichtbaar (en voelbaar!) is op de achterzijde van de zegels, zelfs wanneer de overdruk 
wat vaag is. Dit is bij de hier afgebeelde zegel geenszins het geval. Conclusie: vals. Deze 
conclusie wordt bevestigd door een niet-gepubliceerde studie van UNTEA-vervalsingen door 
Edward A. Burfine, uit Half Moon Bay, Californië, welke de schrijver van dit artikel enkele 
jaren geleden van hem ontving. Hierin bevindt zich een 17 cent opdruktype III met een 
soortgelijke dubbele opdruk. 

6  Stempels 

Ter afronding enkele merkwaardige stempelafdrukken. 

A 

Opdruktype II met stempel Sorong 1.1. 1963. Deze datum kan onmogelijk juist zijn, daar 
zegels met opdruktype II pas vanaf februari 1963 beschikbaar waren. Er moet hier dus sprake 
zijn van antedatering of een stempelfout. 
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B 

5 Gulden opdruktype I met deel van niet in NNG/UNTEA gebruikt stempel. De beginletters 
van de kantoornaam, ‘AR’, suggereren een stempel van Aruba. Wie heeft een dergelijk 
misbruik eerder gezien? 

C 

Drie zegels, 1 cent opdruktype II, 1 en 5 gulden opdruktype I, alle voorzien van een stempel 
Balikpapan met dubbele ring, zonder datumbalk. De stempels zijn duidelijk vals! 

Bronnen 

(1) Edward A. Burfine, 2008. UNTEA forgeries. Niet-gepubliceerd onderzoek naar valse 
opdrukken.  
(2) Han Dijkstra, 2009. UNTEA. ZWP Mededelingenblad nr. 154 – blz. 35-42 – UNTEA 
109-117. 
(3) Han Dijkstra, 2010. UNTEA. ZWP Mededelingenblad nr. 156 – blz. 29-32 – UNTEA 
122-125. 
(4) Han Dijkstra, 2011. Positie 92. ZWP Mededelingenblad nr. 158 – blz.30-32 – UNTEA 
126-128. 
(5) Han Dijkstra, 2012. Plaatfouten en afwijkingen: aanvullingen. ZWP Mededelingenblad nr. 
160 – blz. 39 – UNTEA 129. 
(6) Mast Catalogus van 7900 Plaatfouten van Nederland en Overzee, 8e editie, 2017. 
(7) Nico de Weijer, Joop Hoogenboom, Henk Teunis en Han Dijkstra, 2008. Plaatfouten en 
(op)drukafwijkingen Nederlands Nieuw-Guinea en UNTEA 1950 – 1963. Uitgave 
Studiegroep ZWP. 
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BESTELLERSTEMPELS VAN PARAMARIBO OF TOCH NIET 
. 

Jan Heijboer 

Erfmann en Stuut tonen in het eerste deel van hun monumentale studie1 op bladzijde 393, ronde 
stempels genummerd 1 tot en met 4. Zij stellen dat deze stempels dienden als controlestempels, 
waarop controle werd uitgeoefend blijft echter onbesproken… 

Afb.1. De bestellersstempels 1 en 2 in cirkel 

Naar aanleiding van vragen van Bert Veldt op de bijeenkomst van ‘Philatelistenclub Rotterdam’ van 
12 januari 2016, ben ik in deze materie gedoken.  

Er is weleens verondersteld dat deze stempels gebruikt zijn voor de vier wijken waarin Paramaribo 
was ingedeeld, Stuut en Erfmann spreken van districten. Inderdaad was Paramaribo ooit verdeeld in 
vier wijken, maar dat was in de jaren twintig van de negentiende eeuw. Dat was echter ver voor de 
gebruiksperiode (1893 tot 1902) van deze stempeltjes. 

De stadswijken waren geletterd A,B, C en D.2 Wijk D is later gesplitst in wijk D1 en D2.3 Na 1836 
was er sprake van de wijken A, B, C, D, E en F en nog twee buitenwijken.4 De indeling in wijken 
bleef in gebruik als kadasteraanduiding, later verduidelijkt met de afkorting O.W. en N.W.: 
respectievelijk ‘Oude Wijk’ en ‘Nieuwe Wijk’. 

Het artikel over deze stempeltjes in het boek van Erfmann en Stuut wordt vergezeld van een foto van 
het hoofdpostkantoor van Paramaribo met acht bestellers, elk voorzien van een ongetwijfeld zwart 
gelakt ‘heerenrijwiel’. Het is dan ook logisch dat Erfmann en Stuut en de lezer een relatie leggen 
tussen deze vier stempeltjes en de acht fietsende bestellers. Er kan echter geen relatie zijn, omdat de 
eerste besteller pas in juli of augustus 1908 zijn ‘heerenrijwiel’ ontving en dat was nà de 
gerapporteerde gebruiksperiode van deze stempeltjes. Deze gelukkige besteller bestelde post in 
‘Buitenwijk 2’, de besteller in ‘Buitenwijk 1’ mocht dat nog steeds te voet doen, net zoals de bestellers 
in de zes stadswijken van Paramaribo.5
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De foto van acht bestellers plus fiets dateert dus van veel latere datum. Het is natuurlijk prachtig om je 
artikel of boek te illustreren met foto’s, maar zorg dan wel dat deze foto’s passen bij de periode die 
behandeld wordt of in ieder geval dat deze foto’s voorzien worden van een juiste datering. 

Er is tegenwoordig ook niet veel onderzoek nodig om vast te stellen hoeveel bestellers in Paramaribo 
in de tijd werkzaam waren. Zelfs de namen, benoemingen, overplaatsingen en ontslagen van bestellers 
zijn zonder veel moeite te achterhalen.6

Tot augustus 1869 werd er in Suriname überhaupt geen post besteld. De binnenkomende post werd op 
het postkantoor uitgeroepen en vervolgens uitgereikt aan de geadresseerden. In augustus 1869 werd 
A.F. de L’Isle aangesteld als besteller; hij bezorgde ’s middags de post die niet was afgehaald.7 Dat 
bleef lang het gebruik in Paramaribo. In de ochtenduren deed de besteller ander werk om in de 
middaguren de post te bezorgen. 
Hoe lang De L’Isle besteller is gebleven, heb ik niet kunnen nagaan. Per 9 juli 1874 werd B.J. Samson 
voorlopig benoemd als besteller.8 In november 1908 kreeg B.J. Samson eervol ontslag.9

Tot 1893 was er een vaste besteller (Samson) in Paramaribo plus een onbekend aantal hulpbestellers.10 

Eind 1893 waren er twee bestellers in dienst.11 In 1895 werd een hulpbesteller vervangen door een 
besteller in vaste dienst, dus waren er daarna drie vaste bestellers en een of twee hulpbestellers. De 
nieuwe vaste besteller was nodig voor de in september 1894 ingevoerde pakketpostdienst.12

In juli 1898 waren er drie bestellers in vaste dienst13 In mei 1901 waren er nog steeds drie bestellers in 
vaste dienst plus een hulpbesteller.14 In juni 1901 zou een vierde besteller aangesteld worden.15 In mei 
1907 waren er vier brievenbestellers in vaste dienst16 en na maart 1909 zou een vijfde besteller in vaste 

dienst worden benoemd 17

Het was natuurlijk niet doenlijk om alleen bestellers in vaste dienst te hebben. Als een schip met post 
aankwam, dan diende de post snel gelost, gestempeld, gesorteerd, uitgereikt dan wel besteld te 
worden, niet alleen in Paramaribo maar ook ver daarbuiten. Hulpbestellers waren dan nodig om de 
klus snel te klaren. 
Mijn stelling is dat deze stempels gewone bestellerstempels zijn, elke besteller die in functie was, 
gebruikte een eigen stempel.  
Erfmann en Stuut hebben 67 poststukken voorzien van deze stempeltjes onder ogen gehad. Dat 
onderzoek leidde tot de volgende constateringen: 

- stempel ‘1’ was in gebruik van 1893 tot 1902 (15 x gezien); 
- stempel ‘2’ was in gebruik van 1894 tot 1902 (40 x gezien); 
- stempel ‘3’ was in gebruik van 1896 tot 1899 (4 x gezien); 
- stempel ‘4’ was in gebruik van 1896 tot 1899 (8 x gezien). 

Er is dus enige samenhang tussen het totaal aantal bestellers en de gebruikte stempeltjes. 

Deze samenhang gaat enigszins verloren door dat stempel ‘2’ gebruikt is voor post op de route 
Paramaribo-Sommelsdijk. Erfmann en Stuut tonen op blz. 395 namelijk een briefkaart van Paramaribo 
/ 04.03.1895 naar de plantage ‘Hecht-en Sterk’ voorzien van stempel ‘2’. Deze plantage lag op de 
route naar Sommelsdijk. Dat zou kunnen wijzen op het gebruik als sorteerstempel, maar het zou 
kunnen dat de briefkaart door een besteller bezorgd is op het vaartuig van de dienst op Sommelsdijk.  

Het is ook mogelijk dat bestellers uit Paramaribo geplaatst werden als postconducteurs op een 
rivierdienst. Zo werd in april 1900 de tijdelijke brievenbesteller S.H. Samson postconducteur op de 
dienst Paramaribo-Sommelsdijk.18

Ik houd de mogelijkheid dus open dat deze stempels gebruikt zijn als sorteerstempels voor vier 
hypothetische bestelwijken dan wel bestelroutes in Paramaribo e.o. In de verzameling van Vendt is 
een poststuk met twee verschillende stempeltjes van dit type, waar van één is doorgehaald, wat er op 
wijst dat het stuk verkeerd is gesorteerd. 
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1   ‘Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650-1975’ (Po & Po,2011); 
2   ‘Surinaamsche Courant’ van 11.03 & 16.07.1828;  
3   ‘Surinaamsche Courant’ van 14.10.1832; 
4   ‘Surinaamsche Courant’ van 30.04.1837, 13.08.1853 & 17.02.1857; 
5   ‘Suriname’ van 31.07.1908; 
6    Delpher 
7   ’Surinaamsche Courant’ van 21.08.1869; 
8   ‘De West-Indiër’ van 15.07.1874; 
9   ‘Suriname’ van 23.11.1908; 
10 ‘Suriname’ van 13.05.1887; 
11 ‘Nieuwe Surinaamsche Courant’ van 09.11.1893; 
12 ‘De West-Indiër’ van 19.05.1895 & 30.10.1895; 
13 ‘De Surinamer’ van 10.07.1898; 
14 ‘Nieuwe Surinaamsche Courant’ van 19.05.1901; 
15 ‘Nieuwe Surinaamsche Courant’ van 27.06.1901; 
16 ‘Nieuwe Surinaamsche Courant’ van 02.05.1907; 
17 ‘Nieuwe Surinaamsche Courant’ van 18.03.1909. 
18 ’Suriname’ van 20.04.1900; 

*** 
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SURINAME UITGIFTEN 2017 

Jacques van Deelen 

De redactie ontving van Jacques van Deelen een lijst van de uitgiften van Suriname voor 2017. Deze 
lijst is afkomstig van het op Guernsey gevestigde International Philatelic Agencies, u allen wel 
bekend. 
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FILATELIE IN SURINAME AAN HET INFUUS; TOESTAND ZORG-
WEKKEND MAAR STABIEL  

Bert van Marrewijk  

Verantwoording en inleiding
In ZWP 165, 166 en 169 (1 t/m 3) deed ik verslag van het functioneren van de Surinaamse 
postorganisatie (Surpost) en van de georganiseerde filatelie in Suriname. Ik dacht, dat na mijn 
derde bijdrage (in ZWP 169) alles wel ongeveer gezegd was, maar ik voel toch de behoefte u 
van de jongste ontwikkelingen -of het gebrek daaraan- op de hoogte te brengen. 
Dit verslag is gebaseerd op mijn dwaaltochten per fiets tijdens een bezoek van een kleine 
maand aan mijn dochter Saskia in april 2017. Saskia en haar gezin wonen inmiddels net ten 
zuiden van Paramaribo in een zich ontwikkelend nieuw woongebied in het district Wanica, 
dat aangeduid wordt als Santodorp, maar dat op dit moment nauwelijks meer is dan wat 
huizen aan enkele zandpaden, aftakkend van de bij Surinamers wel bekende Nieuw 
Weergevondenweg, waarvan het betreffende gedeelte inmiddels is omgedoopt tot Mohammed 
Rashid Pierkahnweg. Het was kennelijk nodig om weer een Surinaamse grootheid (hij was 
oprichter en directeur van het radiostation Rapar) te eren. Dit is een ziekte waaraan al veel -
ook historische- straatnamen in en buiten Paramaribo opgeofferd zijn, want natuurlijk moeten 
alle bevolkingsgroepen, partijen, geloofsrichtingen en functietypen hun evenredige portie 
eerbetoon krijgen. 

Wanica is een tamelijk kunstmatige constructie en omvat vooral landelijke woongebieden ten 
westen en zuiden van Paramaribo, die vroeger tot het district Suriname behoorden;  Afb. 1. 
Een groot deel van Wanica is poldergebied, dat soms sterke associaties oproept aan polders in 
Nederland tijdens een hete zomer. Voorheen woonden er voornamelijk Javaanse en 
Hindostaanse kleinlandbouwers, die vooral rijst teelden. Maar steeds meer van deze 
kleinlandbouwpercelen worden opgekocht door uitgeweken stedelingen en met soms riante 
woonhuizen bebouwd; Afb. 2.  

Afb. 1. Veeteeltgebied nabij Lelydorp, 
District Wanica. 

Afb. 2. Protserige villa in het buitengebied van Paramaribo. 
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Het gebied is geheel ontsloten door geasfalteerde wegen. Afgezien van enkele drukke(re) 
doorgaande wegen, is het een ideaal fietsgebied o.a. richting Lelydorp -de hoofdplaats van 
Wanica- in het zuiden en naar het nog rustigere district Saramacca -met hoofdplaats 
Groningen- in het westen. 

Misschien was ik vorig jaar toch iets te pessimistisch, toen ik mijn verslag over de situatie bij 
de Surinaamse posterijen de subtitel  ‘Zwanenzang’ meegaf. Als je dat letterlijk neemt, zou ik 
mijn bijdrage van nu wellicht met ‘aan gene zijde van de Styx’ moeten betitelen. Maar zo ver 
is het nog niet; de patiënten Surpost en Filatelie wonen nog niet in het schimmenrijk, al is hun 
toestand kritiek en liggen zij aan het infuus.  

Postbezorging en postpunten
Het is tijdens een zo kort verblijf natuurlijk moeilijk om een compleet beeld te krijgen van de 
intensiteit en omvang van de postbezorging in Suriname en in het bijzonder in het stadsgewest 
Paramaribo. Veel van mijn  beweringen/vermoedens zijn gestoeld op indirecte bronnen en 
waarnemingen.  
Binnenlandse post lijkt er nauwelijks meer te bestaan en vooral geen post tussen particulieren. 
Een enkele keer kom je nog wel eens dienst- of zakenpost tegen met een FBA-stempel (Afb.
3), maar een kaart of envelop met een postzegel, heb ik in al die vier jaren bij mijn dochter -
die op mijn verzoek alle binnenkomende poststukken bewaart- niet gezien. 

Afb. 3. Recent stempel Frankering bij Abonnement. 

Ook bij enkele kennissen, die voor mij post 
bewaren was de oogst 0,0. De enige 
poststukken en losse zegels, die  ik af en toe 
krijg, komen uit het buitenland en bestaan zeer 
voornamelijk uit Nederlandse kerstpost. Van 
zes door mij bij de jaarwisseling 2015-2016 
verzonden kerstkaarten in envelop kwam er 
zegge en schrijve één aan; het afgelopen jaar 
was de bezorging beter, alle zes kaarten zijn 
bezorgd, zij het dat vier van de zes stukken pas 
in februari werden bezorgd!  
Post vanuit Suriname naar Nederland wordt 
uitermate schaars. Uit de jaren tot pakweg 
2008 heb ik nog stapels kerstpost en vakantie-
kaarten in mijn verzameling, maar van de 
latere jaren is het aanbod bij handelaren en op 
beurzen uiterst gering. Dat zal te maken 
hebben met de toename van het digitale 
contactenverkeer, maar mogelijk ook met de 
sterk gestegen kosten van verzending. Bij de 
invoering van de Surinaamse dollar (SRD) was 
het kaarttarief naar Nederland SRD 1,40, 
inmiddels is dit opgelopen tot SRD 6,20. Maar 
hierin zit ook een stuk waardedaling van de 
SRD ten opzichte van de euro.

De schaarste aan echt gelopen materiaal is er de oorzaak van, dat ik steeds meer gedwongen 
word mezelf en relaties in binnen- en buitenland maakwerkproducten toe te sturen om 
tenminste nog iets aan zegelvariatie en tarieven voor mijn verzameling te bemachtigen.  
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Het aantal stempelplaatsen en handstempels is zeer beperkt; in Paramaribo zijn alleen nog 
enkele handstempels aanwezig op het hoofdpostkantoor op het Kerkplein en op het 
Pakkettenkantoor annex internationaal uitwisselingskantoor Nieuwe Haven aan de Loorweg.  
De vroegere stadspostagentschappen als Welgelegen, Elisabethshof, Flora en het bijkantoor 
Zorg en Hoop/Paramaribo Zuid  hebben -voor zover überhaupt nog bestaand- geen eigen 
handstempels meer. Ook de baliefrankeermachines, die tussen 1980 en 2000 op alle 
postpunten, inclusief de postdepots aanwezig waren, zijn bijna allemaal buiten gebruik 
gesteld. 

Het aantal postpunten waar men zegels kan aanschaffen en post kan achterlaten in een 
brievenbus lijkt steeds verder af te nemen. Dit concludeer ik op basis van een 
‘voorverkenning’ van het aantal nog functionerende vestigingen, die ik tijdens mijn laatste 
bezoek heb uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij was de lijst van depots uit januari 2011, die ik in 
2013 op postkantoor Nieuwe Haven had verkregen; zie (1). Al deze vestigingen heb ik op één 
dag of bezocht of tenminste twee maal telefonisch benaderd om gegevens over de huidige 
status te verkrijgen. Het resultaat is weergegeven in Tabel 1. Van de 19 toenmalige post-
punten (depots en mogelijk ook enkele agentschappen) zijn er 6 inmiddels opgeheven. Van 6 
andere is de status onbekend, omdat ze telefonisch niet bereikbaar waren. De overige 7 
vestigingen zijn in elk geval nog open (en bezocht), al varieert de mate van dienstverlening 
van ‘alleen een brievenbus en geen zegelverkoop’ (Maxro/Schietbaanweg), ‘tijdelijk geen 
zegels voorradig’ (Sanousch/Mahonielaan) en ‘tijdelijk de gangbare frankering niet 
beschikbaar’ (Office World) tot volledige dienstverlening (= zegelverkoop en brievenbus). De 
brievenbus wordt in de stad dagelijks tussen 12.00 en 13.00 gelicht, op enkele postpunten in 
het buitengebied twee keer in de week (maandag en donderdag).  

De voorzijde van de ansichtkaart van afb. 4
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Tabel 1. Status in april 2017 van postpunten in Paramaribo voorkomend in het Surpost-
overzicht van januari 2011. 

Naam vestiging Adres Ressort1) Status in 
2017 

Opmerkingen 

Abvima 
Dienstencentrum

Latourweg 36 Latour Opgeheven Telefonische 
informatie

Advanced Internet 
Technologies 

Mr.J. Lachmon-
straat 9 

Tammenga Opgeheven Tel. informatie: 
‘Functioneert al lang 
niet meer’  

Ali’s Drugstore Tourtonnelaan 
127

Rainville Nog 
functionerend

Bezocht 

Boekhandel Kasco Heerenstraat Centrum Opgeheven Telefonische 
informatie

Hotel Torarica Mr. Rietbergplein Centrum Onbekend Telefonisch 
onbereikbaar

Eftee Books Ma Retraite Mall Blauwgrond Onbekend Telefonisch 
onbereikbaar

Jaambis  Kwattaweg 364 Welgelegen Nog 
functionerend

Bezocht 

Konica Photo 
Center

Jodenbreestraat 
30

Centrum Onbekend Telefonisch 
onbereikbaar

NS Fashion  Zonnebloemstraat 
15

Centrum Onbekend 

Office World Hermitage Mall/ 
Lalla Rookhweg

Flora Nog 
functionerend

Bezocht 

Palulu Giftshop Corn. Jongbaw-
straat 16

Rainville Onbekend Telefonisch 
onbereikbaar

Readytex Maagdenstraat 
44-48

Centrum Nog 
functionerend

Bezocht 

Sanousch Books Mahonielaan 67 Rainville Nog 
functionerend

Bezocht 

Sanousch Books Molenpad 46 Centrum Opgeheven Winkel opgeheven
Sun & Forest 
Tours

Kleine 
Waterstraat 1b

Rainville Onbekend  Telefonisch 
onbereikbaar

Texaco  3e Rijweg Kwattaweg 653 Kwatta2) Opgeheven Telefonische inf.
Warteco J A. Pengelstraat 

54bn 
Centrum Opgeheven Opgeheven 2014 

Maxro Trading & 
Services

Schietbaanweg 
24

Rainville Nog 
functionerend

Brievenbus; geen 
postzegels

VK Office 
Supplies

Engel Slootstraat 
2

Zorg en 
Hoop3)

Nog 
functionerend

     1)  Stadsdeel/stadswijk 
2) Ligt net over de stadsgrens in district Wanica 
3) Woonwijk in ressort Beekhuize 
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Voorziening met postwaarden 
In ZWP 165 meldde ik al, dat de voorziening van postpunten met postzegels zeer te wensen 
overlaat. Dat is nog steeds het geval, hoewel de situatie per postpunt anders is. Van de door 
mij bezochte vestigingen in Paramaribo had er één (Sanouch Books/Mahonielaan) ‘tijdelijk’ 
helemaal geen postzegels, terwijl bij de meeste andere postpunten geen zegel of combinatie 
van zegels corresponderend met de meest gebruikelijk tarieven (kaart of brief 1e

gewichtsklasse voor Europa) voorhanden waren.  
Afgezien van  het filatelieloket van het hoofdpostkantoor aan het Kerkplein, beschikt geen 
enkele postvestiging over bijzondere zegels. Van de langlopende standaardzegels (de 
vogeltjesserie uit 2008) zijn op alle vestigingen een meestal beperkt aantal waarden in 
voorraad. Daarnaast zijn uit de keldergewelven oude voorraden van de 55 cent vogelserie (in 
de oude SRF munt; Zo. 85; Afb. 4) uit 1977 (!) en de 60 ct uit diezelfde serie, in 1994 
overdrukt met Port Payé (Zo. 800; Afb. 5), opgedolven, die als bijplakwaarden worden 
gebruikt. De zegel van 55 cent heeft een plakwaarde van SRD 0,55, terwijl de P.P.-zegels 
voor SRD 1,85 geteld worden. Veel van de vellen met P.P.-zegels tonen sporen van bewaring 
onder vochtige omstandigheden (tropenvlekken op de gom). 

Afb. 4. Ansichtkaart met bijfrankering 55 ct. oude 
valuta (SRF).

Afb. 5. Bijfrankering met Port Payé-zegel met plakwaarde 
SRD 1,85.

Alleen bij de vestiging Office World in de Hermitage Mall aan de Lalla Rookhweg worden -
net als vorig jaar- ingesealde pakketjes met zegels ten bedrage van allerlei verschillende 
tarieven verkocht. Heel keurig, maar juist het meest gevraagde tarief (SRD 6,20 voor een 
ansichtkaart naar Europa) was ‘tijdelijk uitverkocht’. De koper kreeg in plaats daarvan een 
pakketje met drie zegels ter waarde van SRD 8,35 in de maag gesplitst; Afb. 6. 

Afb. 6. Inhoud ingeseald pakketje van SRD 8,35 van Office World.
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Veel argeloze kopers (toeristen) zullen niet hebben begrepen, dat dit een benadering is van het 
brieftarief van SRD 8,- en dat de bijgesloten P.P.-zegel ter waarde van SRD 1,85 dus niet 
bijgeplakt hoefde te worden bij verzending van een ansichtkaart. Zelfs met de twee restende 
zegels van SRD 4,00 en 2,50 plak je nog SRD 0.30 teveel; Afb. 7. De vier opgespaarde P.P.-
zegels (samen SRD 7,40) combineerde ik samen met elders gekochte zegels van SRD 0,50 of 
0,55 tot bijna het juiste brieftarief: SRD 7,90 resp. 7,95; Afb. 8a en 8b.  
Eind april waren er bij Office World weer setjes van SRD 6,50 te koop. 

Afb. 7. Meest aangeboden zegelcombinatie voor frankering van ansichtkaart: SRD 2,50 + 4,00. Teveel 0,30.

Afb. 8a. (onderste deel) Wegplakken van overtollige P.P.-zegels van Office World: 4x SRD 1,85 + bijplakzegel 
SRF 0,55 = SRD 7,95. Te min voor brief 1e gew. SRD 0,05. 

Afb. 8b. (bovenste deel) Als vorige, doch nu met bijplakzegel SRD 0,50. Te min SRD 0,10. 
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Alle andere postpunten hebben het tijdrovende insealen opgegeven en leveren de gewenst 
frankering of een benadering daarvan uit het vellenboek. Daarbij wordt het geduld van de 
koper soms danig op de proef gesteld. Op het depot VK Office Supplies aan de Engel 
Slootstraat (voor de kenners: vlakbij het Diakonessenziekenhuis) waren twee dames en een 
telmachine nodig om deze klus te klaren. Maar daar kreeg ik wel de juiste frankering via de 
combinatie van SRD 2,50 + 2x P.P.-zegel; samen SRD 6.20; Afb. 9.  Hoe eenvoudig kan het 
zijn! 
Bij Ali’s Drugstore aan de Tourtonnelaan bleef de ‘schade’ (overfrankering) beperkt tot SRD 
0,10. Daar werden drie P.P.-zegels van SRD 1,85 gecombineerd met een zegel van SRD 0,75; 
Afb. 10. 

Afb. 9. Juiste frankering SRD 2,50 + 2x 1,85 = 
SRD 6,20.

Afb. 10. Zegelcombinatie voor ansichtkaart van Ali’s 
Drugstore: 3x SRD 1,85 + 0,75 = SRD 6,30.

De eigenaar van deze winkel nodigde me uit op zijn kantoor bovenin de winkel met uitzicht 
over het volledige winkelinterieur en gaf een kort verslag van het ontstaan (in 1948) en de 
geschiedenis van zijn bedrijf. Het postagentschap dateert uit de vroege jaren ’60 en de slogan 
van het bedrijf werd toen “De zaak die meer biedt dan zijn naam doet vermoeden”; Afb. 11.  

Afb.11. Visitekaartje van Ali’s Drugstore met logo en 
slogan; toelichting in tekst.

Afb. 12a.  Ansichtkaart van Ali’s Drugstore uit 
1993 (voorzijde) .

Afb. 12b en c.  Ansichtkaart van Ali’s Drugstore uit 1993 (achterzijde en drukmerk). 
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Behalve postzegels verkoopt het bedrijf ook reeksen ansichtkaarten en wenskaarten van eigen 
makelij; Afb. 12a - c. Omdat het bedrijf al een eigen frankeermachine had (Afb. 13) werd er 
destijds geen Surpostmachine geïnstalleerd. Echter ook de eigen machine is al enige tijd 
buiten gebruik gesteld, zoals (nagenoeg) alle Surpostmachines bij andere vestigingen! 

Afb. 13. Frankeermachinestempel Ali’s Drugstore uit 2002. Let op de frankering van SRF 1000!

Helaas zijn mijn binnenopnamen van Ali’s Drugstore en vele andere opnamen van 
postvestigingen door een ‘mechanisch defect’ aan mijn fototoestel verloren gegaan. Mea 
culpa. Een buitenopname van Ali’s drugstore is wel te zien in ZWP 169 (blz.72). 

Bij Jaambis Office Supplies aan de Kwattaweg wordt voor 
briefkaarten naar Europa en de VS de combinatie SRD 4,- 
+ 2,50 verstrekt, dus SRD 0,30 boven het tarief. 
De tweede vestiging, die de juiste frankering in huis heeft 
is de bekende toeristenwinkel Readytex aan de 
Maagdenstraat; Afb. 14. Ook zij verkochten de combinatie 
SRD 2,50 + 2x SRD 1,85.  

Het bovenstaand overzicht is samengevat in Tabel 2. 

Afb. 14. Postvestiging Readytex, Maagdenstraat, Paramaribo (rechts).

Tabel 2. Zegelcombinaties voor frankering van een ansichtkaart naar Nederland ad SRD 6,20 
bij verschillende postvestigingen in Paramaribo. 

Vestiging Zegelcombinatie 
(SRD) 

Totaalbedrag Te veel (SRD) 

Office World 1 4,00 + 2,50 + 1,85 SRD 8,40 2,20; zie tekst
Office World 2 4,00 + 2,50 SRD 6,50 0,30
VK Office Supplies 2,50 + 1,85 (2x) SRD 6,20 0,00
Ali’s Drugstore 1,85 (3x) + 0,75 SRD 6,30 0,10
Jaambis Office 
Supplies

4,00 + 2,50 SRD 6,50 0,30 

Readytex 2,50 + 1,85 (2x) SRD 6,20 0,00
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Een (pro)centje extra
De meeste postpunten leveren hun postwaarden zonder toeslag, zoals te zien is op de 
aankoopbonnen van Ali’s Drugstore, Jaambis Office Supplies en Readytex; Afb. 15a - c. 
Office World rekent SRD 0,05 extra voor elk pakketje; Afb. 16. Merkwaardig is dat op de 
aankoopbon van deze winkel de P.P.-zegel in het setje niet vermeld, maar wel meeberekend 
wordt!   

Afb. 15a-c. Bonnetjes voor aangeschafte postzegels zonder toeslag. 
a. Ali’s Drugstore; b. Jaambis Office Supplies; c. Readytex

VK Office Supplies maakt het wel erg bont. Voor elke zegel moet een toeslag van ca. 10% 
worden betaald!: SRD 1,85 wordt 2,05, SRD 2,50 wordt 2,75 en SRD 0,50 wordt 0,55.; Afb. 
17. 

Afb. 16. Aankoopbon met toeslag SRF 0,05 van Office 
World. De P.P-zegel wordt niet genoemd maar wel 

geteld! Zie ook de tekst. 

Afb. 17. Aankoopbon met toeslag van 10% van VK 
Office Supplies. 
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Ik heb er niet over gezeurd en ben niet nagegaan bij het hoofdpostkantoor -dat overigens in 
een steeds deplorabelere staat begint te verkeren- of op het uitwisselingskantoor aan de 
Loorweg/Land van Dijk of deze toeslag wel legaal is.  

De schade werd trouwens ten dele gecompenseerd door de verzending van een ansichtkaart 
van de postvestiging Coronie in Totness. De postbeheerder was heel stellig in zijn 
overtuiging, dat het tarief voor een ansichtkaart naar Nederland SRD 4,05 bedraagt, ter 
voldoening waarvan zijn collega na veel gezoek in het vellenboek en de onmisbare telmachine 
de combinatie 4x SRD 0,75 + 2x SRD 0,55 tevoorschijn toverde. Dat is maar een stuiver meer 
dan het vermeende tarief. En als bonus kreeg ik er ook nog een kantoornaamstempel + 
stempel van de dag van aanbieding (12 APR 2017) bij. Helaas is de afdruk van het 
ontwaardingsstempel Totness-1 slecht leesbaar. Wel is in de datumbalk de verzenddatum 13 
APR 2017 met los stempel toegevoegd; Afb. 18. Daar kunnen onze strepenklojo’s van 
PostNL een voorbeeld aan nemen. 

Afb. 18. Kaart met te lage mengfrankering SRD 4,10 van Totness, Distr. Coronie naar Nederland.

Dit jaar was ik ook in de gelegenheid samen met mijn kleinzoon en een van zijn docenten bij 
de Anton de Kom Universiteit (ADEK)  ‘het andere Wageningen’ in het district Nickerie te 
bezoeken. Het eens bloeiende dorp voor de werknemers van de voormalige Stichting 
Machinale Landbouw, een bedrijf dat kort na de Tweede Wereldoorlog met behulp van 
deskundigen van de Landbouwhogeschool in Wageningen en ondernemende Nederlandse 
boeren is opgezet en jarenlang als modeldorp voor de gemechaniseerde rijstverbouw heeft 
gefungeerd, lag er troosteloos bij. Het postkantoor functioneert nog wel, maar op het moment 
van onze aankomst was de beheerder juist vertrokken. Gelukkig had ik een kant-en-klare 
kaart met bonte beplakking van SRD 6,30 meegenomen. Deze gaf ik in bewaring bij een 
jonge postbesteller, die op zijn brommer de post in het uitgestrekte poldergebied rond  het 
Surinaamse Wageningen bezorgt. Ca. drie weken later arriveerde de kaart met  
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cilinderbalkstempel Wageningen-2 en stempeldatum 25.4.2017 op mijn adres; Afb. 19.  

Afb. 19. Bont gefrankeerde kaart (totaal SRD 6,30) uit Wageningen/Nickerie naar Wageningen/Gelderland.

Een tweede kaart met ‘binnenlandfrankering’ naar het adres van dochter Saskia is ca. 10 mei 
op haar adres bezorgd. 

Speciale zegels  
Zoals al jaren gebruikelijk was op geen enkele postvestiging (hulp-/bijkantoor, agentschap of 
depot) ook maar één van de jaarlijks in grote aantallen uitgegeven bijzondere zegels 
verkrijgbaar. Daarvoor moest ik weer de gang naar het verzamelaarsloket op het hoofdkantoor 
Kerkplein (dit keer Loket 2) maken, waaraan ik niet al te goede herinneringen had. Dit jaar 
echter ben ik uiterst hulpvaardig en vriendelijk bediend. Mijn doel was om een aantal van de 
speciale zegels te verkrijgen met waarde-aanduidingen, die alleen of in combinatie de 
gangbare tarieven voor verzending van al dan niet aangetekende brieven en kaarten naar 
Nederland benaderen.  
Op deze wijze kwamen we na wat zoeken uit op twee vellen van 2016 met afbeeldingen van 
vissen en vogels. Van beide vellen kocht ik de helft, inclusief de tussenstrook, wat me bij 
eerdere bezoeken nooit gelukt was. Totale kosten SRD 110,-, voor eurobezitters een 
peulenschil (de huidige wisselkoers is iets meer dan 8 SRD voor 1 €), maar voor Surinaamse 
verzamelaars met een gemiddeld inkomen in tot 40% van de waarde van 1½ jaar geleden 
teruggelopen Surinaams dollars een onneembare hindernis. In deze vellen zijn eindelijk ook  
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eens wat relevantere frankeerwaarden opgenomen, zoals SRD 6,25 (Afb. 20), slechts 0.05 
boven het kaarttarief voor Europa. Ook bij enkele samenstellingen blijft de overfrankering 
binnen redelijke grenzen; Afb. 21a, b.  

Afb. 20. Enkelfrankering met speciale zegel SRD 6,25; bijna juiste frankeerwaarde voor ansichtkaart naar 
Europa.

Afb. 21a. Licht overgefrankeerde kaart (SRD 6,55; 0,35 teveel) 
met combinatie van vogelzegels uit 1977 (SRF 0,55) en 2016 

Afb. 21b. Licht overgefrankeerde brief met 
‘Surinaamse pinguïn’ + P.P-zegel 

Plakwaarde SRD 8,45 (0,45 teveel).

Mijn twee aangetekende stukken stuurde ik bewust in grootformaat enveloppen om het gevaar 
van overplakking van de postzegels met een RAMS-vignet bij aankomst in Nederland -zoals 
mij vorig jaar overkwam- te voorkomen. Deze ‘zware brieven’ (tussen 30 en 40g) frankeerde 
ik beide met SRD 29,50 (waarvan SRD 15,00 voor het aantekenrecht), slechts SRD 0.05  
boven het tarief voor aangetekende brieven van de 4e gewichtsklasse; Afb. 22a - c  
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Afb. 22a. Aangetekende brief 4e gewichtsklasse (30-40g) met nagenoeg juiste frankering (SRD 29,50) met 
speciale zegels. Tarief SRD 14,45; recht SRD 15,-; samen SRD 29,45.

     Afb. 22b. Als 22a doch andere zegelcombinatie.                                              Afb. 22c. Bewijs van 
Terpostbezorging van de brief uit Afb. 22a.

Ik verzond de R-brieven vanaf het expeditiekantoor ‘Nieuwe Haven’ aan de Loorweg, alwaar 
een vriendelijke dame mij hoofdschuddend aankeek, omdat ik zoveel geld verspilde aan het 
verzenden van loze enveloppen. 
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Filatelistische contacten
Traditiegetrouw bracht ik weer enkele bezoeken aan Willy van Leesten-Samson, de voorzitter 
van De Surinaamse Filatelisten Vereniging in ruste. Zij organiseert nog steeds haar 
maandelijkse bijeenkomsten ten haren huize, hoewel het gemiddelde aantal bezoekers 
inmiddels tot minder dan vijf is gedaald. Willy heeft, net als de meeste andere verzamelaars, 
Suriname als verzamelgebied definitief afgesloten. De redenen daarvoor heb ik in mijn 
eerdere bijdrage al uitvoerig besproken. Maar de boosheid en onvrede geldt bij haar toch 
vooral de uitgifte van eindeloze vellen en reeksen met onderwerpen die totaal geen binding 
met Suriname hebben en het niet beschikbaar zijn van speciale zegels op andere 
postvestigingen dan het hoofdpostkantoor. Wat heeft bijvoorbeeld die pinguïn in Afb. 21b nu 
met Suriname te maken? In Nederland gaat het bij de enorme zegelproductie tenminste nog 
om aan Nederland gerelateerde onderwerpen en kunnen we bij de BRUNA terecht voor een 
gelegenheidsvel. Suriname en vele andere landen in de Caraïbische regio worden alleen 
geëxploiteerd door ongeïnteresseerde en op geld beluste buitenlandse ‘agencies’. 
Bij gebrek aan meer filatelistische gesprekstof hebben we ons naast het nuttigen van 
verfrissende orgeade vooral vermeid met het bekijken van haar andere verzamelingen: haar 
balkon met velerlei cacteeën en de tuin met algemene en exotisch vruchtbomen, medicinale 
gewassen en vooral een enorme collectie orchideeën. Van bijna al haar planten kent Willy 
naam, toepassing en eventuele geneeskrachtige werking. Misschien moet ik ook eens 
overwegen mijn ‘plakplaatjes’ aan de kant te doen en weer het vrije veld in te trekken met 
mijn oude ‘boterham-met-zeer’-trommel.  

Besluit 
Om niet weer in mineur te eindigen toch nog een paar positieve opmerkingen. Vorig jaar 
verbaasde ik me over de snelheid waarmee Surpost de posttarieven had aangepast (per 1 
maart 2016) aan de toen nog maar net ingezette waardedaling van de Surinaamse munt. Maar 
dit jaar heeft Surpost -althans tot eind april- geen tariefverhogingen doorgevoerd.  
En al gaat het niet goed met Surpost, de situatie lijkt -in vergelijking met vorig jaar- niet 
verergerd. Vandaar de titel: aan het infuus en zorgwekkend, maar stabiel.  

En dat is beter dan we van onze Nederlandse Tante Pos kunnen zeggen! 

Geciteerde bronnen
(1) Bert van Marrewijk, 2014. Filatelie in Suriname anno 2014: een ‘bijna-dood’-ervaring. ZWP 165:  
      38-54. 
(2) Bert van Marrewijk, 2014. Filatelie in Suriname: vervolg. ZWP 166: 66-80. 

(3) Bert van Marrewijk, 2016. Filatelie in Suriname: Zwanenzang. ZWP 169: 54-75. 

Vlag van Suriname gevormd door de jeugd; voorzijde afb. 7 Tot de volgende reis naar Suriname
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De auteur uit Wageningen, Gelderland, in Wageningen, Nickerie 
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NOG TE VERKRIJGEN PUBLICATIES VAN DE STUDIEGROEP ZWP 

Posthistorische studies                 

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

€10,- 

N.J. de Weijer  
en J. Klip

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

€10,- 

S.J. Bakker Communicatiemogelijkheden van geïnterneerden en 
krijgsgevangenen in Australië in de Tweede Wereldoorlog 
(367 pag., deels in kleur)

€25,- 

De Weijer, 
Hoogenboom, 
Teunis, Dijkstra

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

€15,- 

Piet van Putten 
Nico de Weijer 

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

€50*/75

Piet van Putten 
Nico de Weijer

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

€55*/80

Jan Heijboer 
Theo Schalke

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

€15,- 

Bijlagen van het mededelingenblad 

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

€3,50

Maarten 
Severijn

Stempelatlas van de langebalkstempels van Nederlands-Indië 

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

Peter Storm van 
Leeuwen

Tarieven van Nederlands-Indië 1864-1949 

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

€4,50

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

€4,50

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

€4,50

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

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

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

Fred Bruijning, 
Jacques v Deelen, 
Teus Kamper

Gelegenheidstempels Republiek Suriname  €4,50

Peter Dufour,  
Maarten Severijn

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

€4,50

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

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

€4,50

Sybrand Bakker De Kerst- en Nieuwjaarskaarten door YMCA ter beschikking gesteld 
aan Krijgsgevangenen 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. 
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