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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 173 

Dit is het laatste nummer van 2017. Het is ons helaas niet gelukt het blad tijdig voor de 
clubtentoonstelling van 25 november a.s. uit te brengen, maar hopelijk maakt de inhoud veel 
goed. In ZWP 174 zal verslag worden gedaan van deze tentoonstelling. 

Naast enkele hoogtepunten moeten wij een dieptepunt melden. We werden opgeschrikt door 
het plotselinge overlijden van ons lid Leo Vosse op 13 augustus jl. Op blz. 4 vindt u een In 
Memoriam.  
Hoogtepunten waren er in de vorm van de hoge bekroningen, die verscheidene van onze leden 
ten deel vielen tijdens de internationale tentoonstellingen ‘Bandung 2017’ en de ‘Multilaterale’ 
in ’s-Hertogenbosch. Jeffrey Groeneveld schreef op ons verzoek een verslag van Bandung, dat 
vergezeld gaat van enkele foto’s. Ook van Pim Vroegop en Gerard van Welie ontvingen wij 
foto’s. 
Een ander, toekomstig hoogtepunt in het bestaan van onze studiegroep is het Gouden Jubileum 
van ZWP in 2018. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. Het jubileum zal in oktober 2018 
worden gevierd, o.a. met een tentoonstelling, tijdens Postex 2018. Dit zal de eerste keer zijn dat 
dit evenement wordt gehouden in Omnisport, daar de zo vertrouwde Americahal moet 
plaatsmaken voor een winkelcentrum. Zoals bij vorige jubilea, werken we samen met 
zustervereniging Dai Nippon, die in 2018 haar 70e verjaardag viert. U hoort van ons, zodra wij 
meer nieuws hebben. Een gezamenlijke maaltijd zal zeker op het programma staan! 

 In dit nummer schrijft Rob Ackerstaff over Billiton, waarmee de artikelen over Bangka en Billiton 
worden afgesloten. In een nieuwe serie afleveringen in volgende nummers van ons blad neemt Rob 
de streek rond Palembang onder handen.  

 Jan van den Berg greep de actualiteit van de ‘Great American Eclipse’, de totale zonsverduistering 
van 21 augustus 2017, aan om een artikel te schrijven over het Eclipskamp Karang Sago (1901).  

 Wim Vink bespreekt een bij velen onbekend administratief stempel, dat in 1962 in Nederlands 
Nieuw-Guinea werd gebruikt op onbestelbare post. 

 Han Dijkstra komt met aanvullingen bij een van de tien aangetekende brieven die in het vorige 
nummer werden besproken. Afzenders en geadresseerden krijgen hierbij een gezicht. 

 Jan Heijs heeft nieuwe foto’s van het oude postkantoor van Merauke gestuurd. 
 Nico de Weijer heeft ontdekt dat teveel betaald stortingsrecht bij de Rekening Courant Dienst van  

Nederlands Nieuw-Guinea soms werd veroorzaakt door het ten onrechte toepassen van het tarief 
voor postwissels. 

De ‘West’ wordt vertegenwoordigd door enkele bijdragen over St. Maarten en Suriname. 

 Han Dijkstra bespreekt enkele ansichtkaarten van St. Maarten.
 In ‘Rivierbootdienst Boven Suriname’ meldt Peter Storm van Leeuwen de recente vondst van een 

briefkaart uit Suriname met een zeldzaam stempel. 
 Willem Erfmann zond kopieën van brieven van Suriname naar Brits-Guyana. 
 Bert van Marrewijk bespreekt verschillende vormen van mengfrankeringen in de Republiek 

Suriname. 
 Derk Hoek ontdekte een plaatsnaamstempel Surinam op een postzegel van Mauritius. 

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 174: inzenden kopij voor 1 januari 2018. Geplande verschijningsdatum: 15 februari 2018. 

DIV 676
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DATA BIJEENKOMSTEN 2018 

Alle bijeenkomsten worden gehouden in: 
CJV Ons Huis (Taborkerk) 
Prinsesselaan 8 
6713 PX Ede 
Tel. 0318 – 613 259  

Bij de Taborkerk is meer dan voldoende ruimte om (gratis) te parkeren. ‘Onze’ ingang bevindt 
zich opzij van het gebouw, in het straatje evenwijdig aan de spoorlijn (Hovystraat). 

Data bijeenkomsten 2018:  
24 februari – 21 april (jaarvergadering) – 23 juni – 29 september – 24 november 
(clubtentoonstelling) 

BETALING CONTRIBUTIE 2018 

Contributie 2018. Voor alle leden geldt een contributiebedrag van € 25 voor elektronische 
verzending van alle convocaties, veilinglijsten, mededelingenbladen en overige.  
Voor ontvangst van geprinte exemplaren betaalt u € 22,50 voor deze extra service. 
U wordt verzocht € 25 (voor elektronische verzending) of € 47,50 (voor geprinte versies) voor 
1 januari 2018 over te maken naar: 

Penningmeester Studiegroep ZWP  te Oldenzaal
ING Bank rekeningnummer  NL24 INGB 0001 6536 32  o.v.v. Contributie 2018 

BELANGRIJKE  EVENEMENTEN  EN  PR 

COMM, Het Museum voor Communicatie 
(het vroegere Post-/PTT Museum/Muscom) 
heeft zijn deuren na een grondige 
verbouwing weer geopend. Ga dat zien!

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

Filateliebeurs 2018, 27-28 januari 2018, 
Dudok Arena, Arena 303, Hilversum.  

Brievenbeurs 2018, 30 en 31 maart 2018, 
Calslaan 101 2804 RT Gouda.  

    DIV 677
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Postex 2018. De exacte gegevens zijn nog 
niet bekendgemaakt, hetgeen te maken heeft 
met de verhuizing van Postex van de 
Americahal naar het ernaast  gelegen sport-
stadion Omnisport. 

Hollandfila, 1-2 juni 2018, De Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6, De Veluwehal, 3771 CB 
Barneveld

Postex 2018. Gegevens volgen later. 

De Australische PTT pakte groot uit n.a.v. de landing van Dirk Hartog in 1616.  
In het volgende nummer van ZWP meer hierover.

UITSLAG CLUBTENTOONSTELLING 25 NOVEMBER  

Op 25 november werd in Ede de jaarlijkse clubtentoonstelling gehouden, die door 35 leden 
werd bezocht. In ZWP 174, het februarinummer van 2018, zal een uitgebreid verslag van deze 
tentoonstelling worden geplaatst. Wij vermelden hier alvast de prijswinnaars. 

1 Bert van Marrewijk Revolutieperiode Indonesië: Sumatra 

2 Han Dijkstra  SAAR: over Marken en Franken 

3 Jan Heijboer  Censuur van Marinepost 

Door deze uitslag werd Bert van Marrewijk winnaar van de ZWP-bokaal, die hij twee jaar lang 
in zijn bezit mag houden. In 2018, tijdens de jubileumtentoonstelling ‘50 Jaar ZWP’, zal worden 
gestreden om de Frits Bender Wisselbeker.  

DIV 678
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           DIV 679 

Gevarieerd en groot aanbod kavels van ZWP-verzamelgebieden, 
waaronder collecties vierkantstempels op poststuk, interneringspost, 

halfrond-francostempels op emissie 1870, 
Japanse bezett ing & Republik Indonesia 1945-49, etc

Van Dieten Postzegelveilingen bv
www.vandieten.nl

Roermond, Bakkerstraat 22, 6041 JR, Nederland
  T: +31 (0)475 - 563 500 • F: +31(0)475 330 829
Den Haag, Oranjestraat 6, 2514 JB, Nederland

T:+31(0)70 365 3817 

Van Dieten Postzegelveilingen is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV

VEILING 639
12-14 april 2018 te Roermond

Online veilingcatalogus met zoekfunctie, 
live online bieden vanuit de gehele wereld

Wilt u ook prof teren van onze internationale klantenkring en expertise 
in de ZWP-verzamelgebieden? Neemt u dan eens vrijblijvend contact met ons op
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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’.  

Wij willen u hier wederom op wijzen, daar het maken van inzendingen voor tentoonstellingen 
altijd een tijdrovende klus is. U bent dus tijdig gewaarschuwd! 

LEDENMUTATIES 

Overleden 
L.B. Vosse (zie In Memoriam) 

Opzeggingen 
J.J. van Deelen 
T. Kamper 

Vanwege hun leeftijd hebben Jacques van Deelen en Teus Kamper besloten om hun 
filatelistische activiteiten te beperken. Wij willen beiden graag bedanken voor hun bijdragen 
aan de rubriek Suriname de afgelopen jaren en wensen hen het allerbeste voor de toekomst. 

Nieuwe leden 
Robert Schultink, Breda 
Robert Adriaans, Waalre 
Frans Bokelmann, Leiderdorp 
Yan Wiriadi Jodana, Jakarta, Indonesië 
Jan Goudkuil, Wageningen 

Wij heten alle nieuwe leden hartelijk welkom en hopen dat zij veel plezier aan het lidmaatschap 
van onze studiegroep mogen beleven. 

AANVRAGEN TOEGANGSCODE WEBSITE 

Zoals vermeld in vorige nummers van ons blad, zijn bepaalde delen van de website van ZWP 
alleen nog toegankelijk voor leden. Bent u lid, dan wordt uw persoonlijke toegangscode niet
automatisch toegezonden. U dient deze zelf aan te vragen bij webmaster Maarten Severijn!  

PLAGIAAT EN HET ZORGVULDIG GEBRUIK VAN BRONNEN 

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

           DIV 680 
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IN MEMORIAM LEO VOSSE 

Op 13 augustus 2017 overleed ons lid Leo Vosse bij terugkeer uit Bandung, waar hij de 
internationale tentoonstelling Bandung 2017 had bezocht. 
Leo was in de eerste plaats de grote man van zustervereniging Dai Nippon, waartoe ook veel  
leden van ZWP behoren. Zijn grootste verdienste bestaat ongetwijfeld uit de tomeloze ijver en 
doortastendheid waarmee hij een lange reeks van catalogi en boekwerken van de Japanse 
bezetting en de Revolutieperiode van Nederlands-Indië/Indonesië samenstelde. Hiervoor 
bezocht hij herhaaldelijk alle grote verzamelaars, niet alleen in ons land, maar ook  in Indonesië, 
Japan en Noord-Amerika.  De laatste catalogus die onder zijn leiding verscheen, was de 
vernieuwde ‘Catalogue of the postage stamps of the Netherlands Indies under Japanese 
Occupation 1942-1945’. Deze verscheen in het voorjaar van 2017. Leo was toen alweer druk 
bezig met een nieuwe editie van de catalogus van de Republikeinse uitgiften van Indonesië 
1945-1949. Hopelijk kan dit werk door anderen worden afgemaakt.  
Leo ging graag op reis, vooral naar Indonesië, waar hij een groot netwerk van verzamelaars en 
bestuurders tot zijn vrienden rekende. In 2015 viel hem een grote eer ten deel, toen hij in 
Surabaya een speciale erkenning ontving voor zijn enorme verdiensten voor de Indonesische 
filatelie.  
Toen Leo in de jaren ’90 van de vorige eeuw lid werd van ZWP, moesten wij eerlijk gezegd 
wel enigszins wennen aan zijn directe stijl. Als voormalig zakenman – hij had een goed lopend 
garagebedrijf in Heiloo – was Leo van mening dat je een studiegroep moest leiden als een 
bedrijf, hetgeen ons nogal aan het schrikken maakte, gewend als wij waren aan een 
bestuursvorm op basis van op een vriendschappelijke wijze tot stand gekomen consensus. Ook 
was hij sterk geporteerd voor een samengaan van onze beide verenigingen. Die fusie is er niet 
van gekomen; de twee verenigingen gingen elk op hun eigen wijze verder. Dit gaf rust en 
duidelijkheid, en leidde vervolgens tot een langdurige periode van goede samenwerking tussen 
de twee studiegroepen. We zijn Leo erg dankbaar voor wat hij al die jaren voor ZWP heeft 
betekend. Hij was uiterst behulpzaam bij de totstandkoming van nieuwe publicaties: hij wist 
alles van opmaak en kende de beste (en goedkoopste) adresjes voor het drukken van 
boekwerken. Ook trad hij bij ons op als veilingmeester, waarbij hij de kavels in hoog tempo 
aan de gretige bieder toesloeg. Als niemand bood op een zijns inziens mooi stuk, was zijn 
standaardreactie: “Dan neem ik hem zelf!” 
Namens ZWP hebben Nico de Weijer, Bert van Marrewijk, en Joop Hoogenboom de 
drukbezochte crematie in Heerhugowaard bijgewoond. 

Leo wist dat zijn gezondheid slecht was, maar ging daar op moedige en ogenschijnlijk laconieke 
wijze mee om. Tijdens de ZWP-bijeenkomst van 24 juni jl., de laatste waarop hij aanwezig was, 
vertelde hij met nauwelijks verholen trots, dat zijn cardioloog zijn verwondering had 
uitgesproken over het feit dat Leo nog steeds rondliep. Leo wilde zich echter niet ontzien, hij 
hield te veel van het avontuur en zijn reizen naar zijn vele vrienden wereldwijd. Er zit daarom 
een mooie symboliek in zijn overlijden in het harnas: in het vliegtuig terug op weg van Bandung 
naar Schiphol. 

Leo, we zullen je zeer missen. We hebben je trouwens de afgelopen tijd al gemist, bijvoorbeeld 
toen je tijdens Postex 2017 in Apeldoorn niet meer in de stand naast de onze zat. We betreuren 
het ook in hoge mate, dat je volgend jaar er niet bij zult zijn, wanneer ZWP haar gouden 
jubileum viert, in gezamenlijke samenwerking met ‘jouw’ Dai Nippon, dat dan 70 jaar bestaat.

           DIV 681
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We wensen jouw nabestaanden heel veel sterkte met het verlies van een markante echtgenoot, 
(schoon)vader en grootvader. 

Leo, moge je rusten in vrede. 

H.D. 

VERSLAG BANDUNG 2017 

Jeffrey Groeneveld 

Van 3 tot en met 7 augustus werd in Bandung de internationale postzegeltentoonstelling 
Bandung 2017 gehouden. Dankzij de inspanningen van de KNBF, en de landscommissaris Arie 
Zonjee in het bijzonder, had zich een flink aantal Nederlanders voor deelname aangemeld, 
waaronder verschillende leden van onze vereniging. De tentoonstelling was voor mijn 
echtgenote en mij een goede reden om weer eens af te reizen naar het land waar mijn familie 
vandaan komt en waar we in de loop der jaren bijzonder aan gehecht zijn geraakt.  

Goed beschermd 
Het moderne Trans Studio Convention Center bleek een prima locatie voor een internationale 
tentoonstelling te zijn. De 450 verzamelingen hingen allemaal bij elkaar in een grote zaal. De 
goed verzorgde catalogus maakte het mogelijk om snel tussen de kaders te navigeren naar de 
gewenste verzamelingen. Die werden tentoongesteld in degelijke kaders die waren uitgeleend 
door Thailand. De inzenders hoefden zich dus over de bescherming van hun collecties geen 
zorgen te maken. Het enige minpuntje was eigenlijk de reflectie van het licht, waardoor de 
bovenste bladen niet altijd even goed zichtbaar waren.  

Veel publiek 
De belangstelling voor de tentoonstelling was groot. Dagelijks stond er al voor de opening een 
lange rij wachtenden. Eerlijkheidshalve moet wel gezegd worden dat men met name kwam voor 
de gelimiteerde uitgiften van de Indonesische post, die snel uitverkocht raakten. Ook was er 
veel belangstelling voor het Postcrossing Event. Op de zaterdag zaten er zo’n 100 verzamelaars 
gezellig op de grond om prentbriefkaarten te schrijven naar contacten in het buitenland. Dat 
neemt niet weg dat er ook tussen de kaders aardig wat mensen rondliepen om de verzamelingen 
te bekijken.  

Prachtige inzendingen 
Wie er de tijd voor nam, kon genieten van zeer mooie inzendingen. Het is duidelijk dat er een 
behoorlijke interesse is voor de posthistorie van Nederlands-Indië/Indonesië. Het is jammer dat 
de prachtige inzendingen over de Kreislerzegels, Nederlands-Indische luchtpost in de jaren 
1939-1941, stempels gebruikt tijdens de Japanse bezetting of de posttarieven tijdens de 
revolutie waarschijnlijk nooit in Nederland te zien zullen zijn. Alleen al vanwege deze 
verzamelingen was het bezoek aan de tentoonstelling voor mij de moeite waard. 

Markt 
Ik had gehoopt bij de handel nog wat aardige dingen voor mijn verzameling op de kop te kunnen 
tikken. Helaas viel het aantal handelaren erg tegen en degenen die er stonden, waren zeker niet 
goedkoop. Blijkbaar doet ook in Indonesië de markt haar werk: goed materiaal uit de 
voormalige kolonie is niet eenvoudig te vinden en als het er is, heeft het een prijs. 

DIV 682 
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Toch is de filatelie in Indonesië zeker geen juichverhaal. Ik sprak met een verzamelaar die mij 
vertelde dat de plaatselijke postzegelclub een paar jaar terug was opgeheven wegens gebrek aan 
belangstelling, terwijl er voorheen zo’n 30 à 40 leden naar de clubbijeenkomsten kwamen. En 
ook hij bevestigde dat het lastig is om aan mooie stukken te komen.  

Informeel 
Het palmaresdiner, waar de inzenders die Groot Goud en Goud hebben gewonnen hun medaille 
krijgen, is meestal een formele gebeurtenis en vaak ook aan de prijzige kant. In Bandung was 
dat geen van beide het geval, hoewel de avond wel plechtig begon met het door de aanwezigen 
uit volle borst meegezongen Indonesische volkslied. Ook waren de verschillende toespraken 
erg lang, maar er waren ook onderhoudende optredens en het eten was uitstekend. Niemand 
kon toen vermoeden dat Leo Vosse, een van de sponsors van de tentoonstelling, die avond voor 
het laatst in het openbaar in het zonnetje werd gezet.  

Bekroningen 
In haar juryrapport sprak de jury haar vreugde uit over de hoge kwaliteit van de inzendingen. 
Er werd 21 keer Groot Goud gegeven en 65 keer Goud. De Nederlandse bekroningen waren 
objectief bekeken prima, maar er kunnen wel kanttekeningen bij geplaatst worden. Aan de ene 
kant kregen Gerard van Welie en Willem Erfmann volkomen terecht Groot Goud, maar het 
Groot Zilver van Bert van Marrewijk en het Verguld Zilver van ondergetekende waren gezien 
eerdere resultaten teleurstellend. Ook andere Nederlandse inzendingen kregen beduidend lagere 
bekroningen dan zij op eerdere nationale en internationale tentoonstellingen hadden gehaald. 

De bekroningen van onze leden waren als volgt: 

Gerard van Welie Destination Insulinde - Mail to the Netherlands 
East Indies

Groot 
Goud

95 pnt. 

Willem Erfmann 
& Egbert Stuut 

Posthistorie van het Rijksdeel Suriname 1650-
1975 deel 1 en 2

Groot 
Goud

95  

Sybrand Bakker Postal History of Internees and POWs Held in 
Australia during World War II 

Groot 
Verguld 
Zilver

88  + 
ereprijs

Nico de Weijer & 
Piet van Putten 

Postal Censorship and Internment Camp Mail in 
the Netherlands East Indies 1940-1942 

Groot 
Verguld 
Zilver

85 

Leo Vosse Catalogue of the Postage Stamps of the Nether-
lands East Indies under Japanese Occupation 
1942 – 1945

Groot 
Verguld 
Zilver

85 

Jeffrey 
Groeneveld

The Four Dutch Queens  - Their Duty and 
Servitude to the Netherlands

Verguld 
Zilver

83 

Wim Tukker Postcards Australian States Verguld 
Zilver

80 

Bert van 
Marrewijk

UNTEA: Temporary UN Authority over West 
New Guinea

Groot 
Zilver

75 

Jan Heijboer & 
Theo Schalke

Fiscale zegelwaarden van Westelijk Nieuw-
Guinea (1950-1971)

Zilver 73 
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Ondanks de voor mij tegenvallende bekroning denk ik met erg veel plezier terug aan Bandung 
2017, een mooie tentoonstelling en, in tegenstelling tot wat men misschien zou verwachten in 
Indonesië, uitstekend georganiseerd.

De auteur poserend bij typisch Indonesische bloemmozaïeken van bedrijven en banken  
die de organisatoren van de tentoonstelling feliciteren en succes wensen. 

Drukte van alle kanten bij de loketten van de 
Indonesische post. 

Postcrossing: populair onder Indonesische 
jongeren. 

Enthousiaste bezoekers tussen de kaders. Persoonlijk postzegelvelletje voor alle 
deelnemers aan het palmares-diner.
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Via Pim Vroegop en Gerard van Welie ontvingen wij onderstaande foto’s.   

Opvallend veel jongeren en vrouwelijke 
bezoekers op deze tentoonstelling. 

V.l.n.r. Prof. dr. Eko Prasetyo Baru uit Menado , 
Mayla Q en Pim Vroegop. De eerste is een zeer 
bekend filatelist met als thema: Indonesische en 
VN-Vredesmissies Op de achtergrond Leo Vosse 
in de stand van Van Dieten.. 

Een van de felbegeerde medailles. 

Multilaterale ’s-Hertogenbosch 25-27 augustus 2017 

Niet alleen in Bandung behaalde Gerard van Welie duizelingwekkende scores. Tijdens de 
Multilaterale in ’s-Hertogenbosch werd zijn inzending ‘A Message from Insulinde’ 
gewaardeerd met 96 punten, groot goud, en was daarmee de hoogst scorende inzending van de 
tentoonstelling. Om die reden ontving Gerard bij het Palmares de Grand Prix Multilaterale: een 
kunstvoorwerp van glas, en de gouden Bondsmedaille. ‘Destination Insulinde’, de andere 
inzending van Gerard, kreeg met 95 punten eveneens groot goud.  

Hiermee was deze zomer voor de familie Van Welie driedubbel met goud omrand! 
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Links: mevrouw Van Welie met het kunst-
voorwerp, rechts winnaar Gerard van Welie.

V.l.n.r. Gerard van Welie, Arie Zonjee en Jan 
Cees van Duin.

De bekroningen van andere ZPW-leden: 

 Jeffrey Groeneveld 93 punten, groot goud voor de thematische inzending ‘The Four Dutch 
Queens’. 

 Kees de Baar 92 punten, groot goud voor ‘De Zeeuwse brievenposterij (1550-1795)’. 
 Kees de Baar 91 punten, groot goud voor ‘De Zeeuwse brievenposterij’. 
 Wim Tukker 87 punten, goud voor ‘Lettercards Australia’. 

Alle bekroonden onze hartelijke gelukwensen! 

****** 

POSITIEVE BOEKBESPREKING IN ‘THE AMERICAN PHILATELIST’ 

In het juninummer van ‘The American Philatelist’ werd het censuurboek van Piet van Putten 
en Nico de Weijer besproken en zeer positief beoordeeld door Jeff Stage. Het boek, ‘Postal 
Censorship and Internment Camp Mail in the Netherlands Indies 1940 -1942’ heeft inmiddels 
de status van standaardwerk verworven. Het wekt dan ook geen verbazing, dat kort na het 
verschijnen van deze bespreking meerdere bestellingen van het boek binnen kwamen uit onder 
andere de Verenigde Staten, Australië en Japan.  
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BILLITON 

Rob Ackerstaff 

Figuur 1: Links de Caspar Straten tussen de eilanden Bangka en Billiton en rechts  
het eiland Billiton op een kaart uit 1856.2, 21

Evenals Bangka behoorde ook het eiland Billiton tot 1812 toe aan de sultan van Palembang en 
het werd destijds bestuurd door een depattie (vertegenwoordiger), die naast vele andere goederen de 
sultan jaarlijks een tribuut van duizend ijzeren staafjes diende te bezorgen. In 1812 werd ook het gezag 
over dit eiland door de Engelsen overgenomen en pas bij het traktaat van London van 1824 werd het 
formeel weer overgedragen aan Nederland. In 1852 werd besloten om het eiland Billiton samen met de 
oostelijke eilanden van de Lepar-archipel, de eilanden gelegen tussen Bangka en Billiton, administratief 
van Bangka te scheiden en tot een zelfstandige assistent-residentie te maken, de enige in het voormalig 
Nederlands-Indië. Begin vorige eeuw was het bestuurlijk in vijf districten verdeeld: Tandjongpandan, 
Boeding, Manggar, Linggang en Dendang.1

Ondertussen was het in de loop der decennia volstrekt onduidelijk gebleven of er op het eiland 
Billiton, dat slechts op een steenworp afstand ten oosten van Bangka gelegen is, nu wel of geen tin te 
vinden was. Om op deze vraag eindelijk een antwoord te krijgen, werd in mei 1822 besloten tot de 
benoeming van de Belg De la Motte tot ‘commandant-civiel en militair op Billiton’ en op 17 juli van 
dat jaar meldde hij, dat de bezetting van het eiland was voltooid. Ondanks lange rapporten in deplorabel 
Frans en een tevredenheidsbetuiging van de gouverneur-generaal vond de regeringscommissaris voor 
Palembang, J.J. Van Sassenhoven, hem na een inspectiebezoek aan Billiton ‘geheel ongeschikt voor 
zijne betrekking’, hetgeen resulteerde in zijn ontslag en in de scheiding van militair en civiel gezag.2

Het zou nog een kleine dertig jaar sukkelen blijven met het bepalen van de juiste economische waarde 
van het eiland Billiton.  

Pas de grote pionier, ondernemer, rentenier en collectioneur van aardewerk, John F. Loudon, 
zou medio 19e eeuw de tinwinning op Billiton krachtdadig ter hand nemen. Zijn verslag hierover leest 
als een avonturenroman.2,3 Geboren te Rotterdam op 21 mei 1821 was hij het derde kind van de Schotse 
marineofficier Alexander Loudon en de Nederlandse dame Santje Valck. Vader Alexander, die tijdens 
het Engelse tussenbestuur optrad als resident van Semarang, zou later als suiker- en indigofabrikant een 
vermogen verwerven. In 1824 werd deze Schot genaturaliseerd tot Nederlander. Een andere zoon, James 
Loudon, zou, na een eerdere post als minister van koloniën, in de jaren 1872-1875 gouverneur-generaal 
van Nederlands-Indië worden om in 1884 in de adelstand te worden verheven. Kortom de Loudons 
behoorden tot een geslacht waarvan meerdere generaties hebben bijgedragen aan het wel en wee van 
onze koloniën in de Oost.  
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Op 28 juni 1851 zet Loudon te Tandjong Pandan voor het eerst voet aan wal. Ondertussen was 
het gezelschap uitgebreid met de legendarische Vincent Gildemeester baron Van Tuyll van 
Serooskerken, de oud-militair en mijningenieur 2e klasse Cornelis de Groot en een zekere heer 
Huguenin. Later wordt nog “kennis gemaakt met een inlands kind, klerk van de havenmeester, die 
offreert mee te gaan naar Billiton waar hij onder de inwoners veel kennissen heeft en ons van dienst zou 
kunnen zijn. Hij spreekt hun taal zeer goed en kan informatie inwinnen over het een en ander.” Niet 
onverstandig, want “van Tuyll kende natuurlijk geen woord Maleis en De Groot en Huguenin slechts 
enkele frasen zoals men die in de praktijk van Bataviabedienden, dus zeer gebrekkig, leert.” De depattie 
had overigens zo zijn eigen ideeën over de komst van dit gezelschap Europese heren. Hij verklaarde 
volstrekt niets van tin af te weten en nimmer iets op Billiton gezien te hebben dat daarop leek, en was 
bepaald niet enthousiast over de vaste wil van het gouvernement om op Billiton tin te vinden. Een zekere 
vrees voor een meer intensieve controle op zijn eigen doen en laten als bestuursambtenaar was daar 
zonder meer debet aan. Doch hij toonde zich volgens inlandse gewoonte zeer gedwee en meegaand en 
stelde “dat als de Compagnie zegt dat er tin is, dan zal het er wel zijn, en zegt zij dat er geen tin is, dan 
is het er ook niet.”

De keuze van Den Dekker, het inlandse kind met kennis van taal en gewoonten, bleek overigens 
een gouden greep te zijn. Immers we lezen in het dagboek op 29 juni, dus één dag na aankomst: 
“Grrrrand Succes!! ’s Morgens bij aankomst, toen wij naar de benteng gingen, had de heer Den Dekker 
het gezelschap verlaten en begaf hij zich naar de kampong Tandjong Pandan, met het doel zijn kennissen 
onder de inlandse bevolking op te zoeken en van hen inlichtingen in te winnen. ’s Middags kwam de 
heer Den Dekker mij zeggen dat een inlander hem een plek zou wijzen, waar tinerts was. Dat deze 
inlander echter doodsbang was dat hij verklapt zou worden bij de depattie en daarom met de meeste 
omzichtigheid zijn aanwijzingen zou doen. Hij zou zich bevinden op een zeker punt achter de kampong 
en zou, zodra de heer Den Dekker aankwam, vooruitgaan en door het werpen van een steen de plek 
aanwijzen waar het erts te vinden was….Toen wij op de benteng aankwamen, waren Tuyll en De Groot 
bezig de omstreken door een verrekijker op te nemen. Grote vreugde over het eerste gevonden tinerts. 
Waar dit is, is meer. Tuyll veel brandy met water.” 3

Voor wie meer wil weten over de enerverende start van de N.V. Billiton Maatschappij, is het nu 
aan de vergetelheid ontrukte dagboek van Loudon zeker een aanbeveling. Op 23 maart 1852 werd de 
concessie, in de vorm van een overeenkomst met de Indische Regering, verleend. Begin 1853 vond 
Loudon dat de zaak zover op de rails was gezet, dat hij zich een afwezigheid naar Batavia veroorloofde 
en in augustus 1855 vertrok hij met groot verlof naar Europa. Ook na zijn terugkeer in Indië in juli 1856 
bemoeide hij zich niet meer intensief met de ontginning op Billiton. Hoewel de onderneming zeker de 
eerste jaren een kwijnend bestaan leidde, werd in 1860 officieel de N.V. Billiton Maatschappij 
opgericht.2

Evenals de oliemaatschappijen te Pladjoe en Soengeigerong had ook de Billiton Maatschappij 
zowel voor haar Europese als voor het inlandse personeel, zeker naar de normen van die tijd, een goed 
geoutilleerde infrastructuur opgezet. U kunt zich voorstellen dat, gezien de achtergrond van de auctor 
intellectualis van de u geboden opstellen, in deze de gezondheidszorg zijn speciale belangstelling geniet. 
Figuur 2 laat zien, dat met name voor het Europese deel van de bevolking deze niets te wensen over liet. 
Röntgenapparatuur en een goed uitgerust klinisch laboratorium met uitgebreide mogelijkheden tot 
microscopisch onderzoek waren aanwezig. In een land waar amoebedysenterie en malaria nog veel 
voorkomende ziekten waren, was dit laatste geen overbodige luxe.  
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Figuur 2: Het Europese ziekenhuis te Tandjongpandan met een voor die tijd 
 goed geoutilleerd klinisch laboratorium.15

Toen eenmaal duidelijk was geworden dat vrijwel overal op het eiland tinerts gewonnen kon 
worden, vond de exploitatie middels het van Bangka overgenomen kongsi stelsel in systematisch 
uitgezette terreinen plaats. De Chinese werknemer vervulde in dit systeem weer een centrale rol. 
Feitelijk werd het eiland in grotere en kleinere exploitatieterreinen opgedeeld, waarbij zowel de winning 
van primair adererts met behulp van mijnbouw, zoals bv. de diepmijn bij Klappa Kampit, als die van de 
secundaire alluviale tinertsafzettingen, ook wel stroomtinerts geheten, ter hand werd genomen.  

Figuur 3: Links een tekening van Loudon vanuit zijn werkkamer op de benteng en 
rechts een fotografische impressie van de baai van Tandjong Pandan.2,3

BILLITON

(postkantoor) 

Evenals op Banka is ook op het eiland Billiton sprake geweest van een eo-filatelistische periode 
en heeft er onder het Nederlandse gezag al voor 1864 een postkantoor gefunctioneerd. In deze periode 
werd voor het gehele eiland een rechthoekig, rood en 35 bij 13 mm groot naamstempel BILLITON. in 
kader gebruikt. Volgens Wolff de Beer is dit stempel bekend van de jaren 1855-1863, dus zowel voor 
als na de stichting van de Billiton Maatschappij.4 
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Figuur 4: Centraal het rechthoekige stempel BILLITON. van voor 1864. Rechts en 
 links daarvan het halfrond-francostempel en rondstempel van BILLITON gebruikt op 

15 februari 1869 en 29 november 1876.

Als in 1863 het nieuwe reglement op de brievenposterij wordt ingevoerd valt ook het 
postvervoer van en naar Billiton onder het gouvernementsmonopolie.5 Daarna zijn op Billiton het 
halfrond-francostempel, het rondstempel, het puntstempel en het vierkant-stempel gebruikt. Figuur 4 
laat centraal het vroege naamstempel van het kantoor Billiton zien met aan weerszijde het halfrond-
francostempel en rondstempel. Figuur 5 laat het vroege en late gebruik van het rondstempel Billiton 
zien. Op de linker kaart staat over het zegelbeeld het puntstempel 60 van Billiton en links als 
ontvangststempel een rondstempel Batavia. Op de rechter kaart staat het rondstempel Billiton over het 
zegelbeeld geplaatst en links staat boven het kleinrondstempel NED·IND·SINGAPORE van het 
postagentschap te Singapore (Bu 3b) het ontvangststempel van Rotterdam. Beide laatst genoemde 
stempels staan ondersteboven. De post heeft een maand nodig gehad om de kaart van Billiton naar 
Rotterdam te verzenden.  

Figuur 5: Twee briefkaarten verstuurd van Billiton naar Batavia en Rotterdam op 
 respectievelijk 25 maart 1876 en 10 juli 1884.  

In de periode 1893-1905 wordt dan één type van het vierkantstempel beschreven.6 In figuur 6 
staat links het puntstempel 60 van Billiton afgebeeld met rechts daarnaast een viertal vierkantstempels 
van dit kantoor met data van eind november 1894 tot eind maart 1905.  

Figuur 6: Het puntstempel en het vierkantstempel van BILLITON. Het vierkantstempel is 
gebruikt op 24 november 1894, 31 januari 1899, 10 december 1902 en 28 maart 1905. 
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Op de site van ZWP is de laatst bekende datum van het gebruik van het vierkantstempel van het 
kantoor Billiton 16 mei 1905. Daarna is men overgegaan op het gebruik van een vierkantstempel met 
de naam Tandjongpandan, met als vroegst bekende datum 1 juli 1905. Dit zou de indruk kunnen wekken, 
dat ergens in de zomer van 1905 het kantoor een naamsverandering heeft ondergaan. Niets is minder 
waar, immers de postcirculaire van 1 november 1878 laat ons weten, dat de namen van de postkantoren 
van Riouw, Billiton en Banda zijn gewijzigd in respectievelijk Tandjong Pinang, Tandjong Pandan en 
Neira.10 De reeds aangemaakte poststempels werden echter niet direct uit de roulatie genomen en het 
postkantoor te Tandjongpandan heeft, zoals hieronder in de paragraaf Manggar zal blijken, ruim een 
kwart eeuw poststempels met beide namen gebruikt.  

TANDJONGPANDAN

Figuur 7 laat namelijk zien dat het postkantoor Tandjongpandan al in de tweede helft van de 
tachtiger jaren van de 19e eeuw een kleinrondstempel gebruikt, waarbij de kantoornaam met een 
koppelteken geschreven wordt als TANDJONG-PANDAN. Het gebruik van het puntstempel 60 kan 
ook in combinatie met dit kleinrondstempel worden waargenomen. Ook Bulterman stelt in zijn 
monografie over het puntstempel van Nederlands-Indië, dat de naamsverandering ergens in 1878 heeft 
plaatsgevonden.7

Figuur 7: Een briefkaart en een brief verstuurd vanuit Tandjongpandan naar Batavia in juli 1886  
respectievelijk september1891.  

Overigens mist het puntstempel 60 vanaf circa 1885 op positie B5 een punt en soms wordt ook 
blauwe inkt gebruikt.7 Het rechts in figuur 7 getoonde voorbeeld mist de genoemde punt en is dan ook 
in 1891 gebruikt, zie zwarte pijl. Op de briefkaart van figuur 5, die in 1876 is verzonden, is de punt op 
positie B5 net onder de letter E van het zegelbeeld wel aanwezig.  

Het gebruik van één type van het vierkantstempel van Tandjongpanden is vervolgens  
beschreven voor de periode 1905-1911 en links in figuur 8 worden twee voorbeelden getoond uit juli 
1905 en april 1912.6 Fraai is te zien dat het stempel in 1912 volloopt met inkt, waardoor de kantoornaam 
steeds onleesbaarder wordt. Een van de bekende nadelen van het vierkantstempel van Nederlands-Indië.  
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Figuur 8: Het vierkantstempel en de kortebalkstempels met en zonder uurkarakters van 
TANDJONGPANDAN gebruikt op 1 juli 1905, 22 april en 10 november 1912, 

 28 november 1918 en 12 november 1923.   

In de periode van juli 1912 tot januari 1919 wordt vervolgens te Tandjongpandan het gebruik 
van twee types van het kortebalkstempel beschreven. Van beide stempels wordt rechts in figuur 8 een 
voorbeeld getoond. Het eerste type heeft een smalle balk, 10 strepen in de beide segmenten en 1 + onder 
in de ring. Het tweede type heeft een brede balk, 12 strepen in de beide segmenten en 3 + onder in de 
ring. Beide kortebalkstempels hebben een gesloten buitenrand en de gebruiksperioden overlappen 
elkaar. Vanaf maart 1919 tot november 1924 is dan het gebruik van een kortebalkstempel met 
uurkarakters bekend, centraal in figuur 8 afgebeeld. Dit stempeltype toont een duidelijke en fijnmazige 
biffage.  

Figuur 9: De langebalkstempels 1a-b, 2a-b en 3 van TANDJONGPANDAN gebruikt op 
21 juni 1918, in januari 1931, in oktober 1924, op 24 januari 1934 en 10 januari 1938. 

Tenslotte worden dan te Tandjongpandan in de vooroorlogse periode acht verschillende types 
van het langebalkstempel gebruikt: de types 1a-b, 2a-b, 3, 4, 7, 14, 19 en 20. In figuur 9 en 10 worden 
deze stempeltypes in chronologische volgorde getoond. De stempel- types 1a-b en 2a-b laten met kleine 
variaties een relatief lange gebruiksperiode van 14 en 19 jaar zien. We tonen daarom van beide types 
een vroeg en een laat gebruik en bij beide is de kantoornaam met hoge en smalle letters geschreven als 
TANDJONG - / PANDAN. Bij type 3 zijn de letters daarentegen wat breder en dit stempel heeft in 
tegenstelling tot de twee eerder genoemde types een gesloten buitenrand, centraal in figuur 9 afgebeeld.  

De resterende vijf types van het langebalkstempel van Tandjongpandan staan afgebeeld in figuur 
10, waarbij de types 19 en 20 weer overeenkomen met de puntvlakstempels type 1 en 2. De types 1 t/m 
4 hebben een 12-uuraanduiding, de overige vier hebben alle een 24-uuraanduiding. Het langebalk-
stempel type 7 van Tandjongpandan is eigenlijk een type 2, waarbij de 12-uuraanduiding vervangen is 
door een 24-uuraanduiding. Ook nu wordt voor meer gedetailleerde informatie over deze 
langebalkstempels verwezen naar de site van ZWP.8 
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Figuur 10: De langebalkstempels 4, 7, 14, 19 en 20 van TANDJONGPANDAN gebruikt op 
26 september 1932, 28 juni 1941, 17 oktober 1939, 21 maart 1937 en 14 september 1941. 

Dankzij de uitgebreide literatuur die in opdracht van de Billiton Maatschappij tijdens haar 
langdurig bestaan tot stand is gekomen, beschikken wij over meer gedetailleerde kennis betreffende de 
gang van zaken op dit eiland tijdens het begin van de oorlog.2,10,11 Wij citeren hier uit het gedenkboek 
van 1960: “Op 16 februari ontving de leiding het sein tot onbruikbaarmaking volgens de plannen. De 
volgende dag was een dies ater: Het vernielings-korps, de militairen, en de nog niet geëvacueerde 
dames, werkzaam bij de geneeskundige dienst, verlieten Billiton per K.P.M.-er ‘Sloet van Beele’, onder 
escorte van de torpedojager ‘van Nes’. Beide schepen werden tot zinken gebracht. De helft van de 
opvarenden kwam om het leven, waarvan een dertigtal in dienst der Billiton Maatschappij….Billiton 
werd op 10 april 1942 van Banka uit bezet door ongeveer tweehonderd Japanse militairen. Dit 
legeronderdeel vertrok op 21 april en voerde de geïnterneerde Europeanen met zich mee.”2

De Japanse en Republikeinse jaren

Van de hier bovengenoemde langebalkstempels van Tandjongpandan zijn het de types 3, 7, en 
14 die ook tijdens de Japanse bezetting worden gebruikt. De nomenclatuur van de beide 
studieverenigingen weer combinerend, zijn dit dan de stempeltypes: 3/021, 7/020, 14/030. Opmerkelijk 
is dat het langebalkstempel type 20, waarvan het vooroorlogs gebruik bekend is tot medio december 
1941, tijdens de Japanse en Republikeinse perioden niet wordt waargenomen.9  In de paragraaf Hersteld 
Nederlands gezag zal blijken, dat dit stempel in deze woelige jaren niet verloren is gegaan.  

In figuur 11 kunnen wij u een viertal voorbeelden van het langebalkstempel type 3 van 
Tandjongpandan laten zien met zowel een Christelijke, een Japans dynastieke als een Showa datering. 
De data lopen van medio november 1942 tot begin november 1943.  

Figuur 11: Het langebalkstempel 3 van TANDJONGPANDAN gebruikt op11 november 1942 
(Christelijk), 26 maart 1943 (dynastiek) en op 10 september en 3 november 1943 (=18).  
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In figuur 12 zien we links een voorbeeld van het langebalkstempel type 7 van Tandjongpandan 
met een Showa datering uit mei 1944 en rechts driemaal het langebalkstempel type 14 met een Japans 
dynastieke jaartelling van december 1943 en maart 1944.  

Figuur 12: De langebalkstempels 7 en 14 van TANDJONGPANDAN gebruikt op 
in mei 1944 (=19), op 15 en 31 december 1943 en in maart 1944 (alle drie dynastiek).

Vanaf medio 1944 wordt ook te Tandjongpandan het Japanse stempel type 220 in gebruik 
genomen (fig. 13). 

Figuur 13: Het Japanse stempel 220 van TANDJONGPANDAN (タンヅヨンパンダン) 
gebruikt op 25 mei, 19 juni en 1 augustus 1944 (=19).

Door het verslag van de heer A.F. Kamp beschikken we nu ook over wat meer details aangaande 
de gebeurtenissen gedurende de eerste maanden ná de Japanse capitulatie en vanwege het unieke 
karakter van de situatie citeren wij hier wat uitgebreider.2 “Op 25 augustus 1945 kwam de officiële 
bekendmaking dat Japan zich had overgegeven….De Japanse bezetting vertrok, na de leidende functies 
aan Indonesiërs te hebben overgedragen. Een telegram, begin september, berichtte de 
onafhankelijkheid van Indonesië en gelastte de rood-witte vlag te hijsen…. Aangezien de orders 
afkomstig waren van een instantie waarvan op Billiton niets bekend was, namen de bestuurshoofden 
geen enkele maatregel….De Japanners waren in opdracht van het Allied Command weer naar Billiton 
teruggekeerd om maatregelen te treffen teneinde de geallieerden passend te ontvangen. Intussen 
arriveerde van Banka een delegatie Indonesiërs met het oogmerk de nationale organisatie op poten te 
zetten. Doch voordat men de republiek kon uitroepen gebeurde er iets anders. Ondertussen [begin 
oktober 1945] was namelijk gebleken dat het eiland Singkep op vredige wijze was bezet en men wilde 
proberen om met behulp van een aantal Amerikaanse oud-medewerkers dit ook op Billiton te realiseren. 
Het gezelschap werd toegestaan om met een Catalina vanuit Singapore laag over Banka en Billiton te 
vliegen om te trachten iets van de eilanden te zien te krijgen.” Een landing konden de autoriteiten echter 
niet toestaan. “Na een rondvlucht over het hele eiland scheerde het toestel weldra over Billitons 
hoofdplaats Tandjoeng-Pandan en men ontdekte een inmiddels samengestroomde enorme 
mensenmenigte op de pier. Gelukkig bleek een ‘noodlanding’ op de rivier de Tjeroetjoek 
onontkoombaar. Men stapte in roeiboten. Onder stormachtig gejuich van de pier en overal weerklonk
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‘De Maatschappij is terug’. Over de pasar wapperde de Chinese vlag; de Hollandse vlaggen waren op 
last der Japanners verdwenen, doch één was in het geheim bewaard zodat aan het hoofd van de stoet 
de Hollandse, Amerikaanse, Engelse en Chinese vlaggen konden worden meegedragen. De tocht naar 
Singapore werd niet voortgezet; het gezelschap beloofde binnen drie dagen op Billiton terug te keren 
en de Catalina vloog weer naar Batavia. Aldaar werd bereikt dat de kruiser H.M.’s ‘Tromp’ naar 
Billiton vertrok, met aan boord enige medewerkers der Maatschappij, een dokter en enkele 
verpleegsters. Na aankomst geschiedde aan boord de officiële overgave van Billiton door de Japanse 
commandant met vijf en twintig militairen en veertien burger-Japanners. Zo werd Billiton het eerste 
stuk Nederlands-Indisch grondgebied dat weer rechtstreeks onder Nederlands Bestuur kwam, zonder 
dat de Engelse vlag er ooit heeft gestaan. Eén majoor van de NICA voerde met enkele aspirant-
controleurs het burgerlijk bestuur. Als militaire bezetting arriveerde begin november een detachement 
van zestig oud-krijgsgevangenen uit Singapore, dat de marine-troepen van de ‘Tromp’ afloste.” 

Het verslag van de heer Textor, assistent-resident en commanding officer AMACAB van 
Billiton, over de herbezetting van het eiland in de periode van 31 oktober t/m 31 december 1945 laat 
zien, dat er zowel op Billiton zelf als op een aantal eilanden van de Lepar-archipel toch meerdere 
verzetshaarden moesten worden opgeruimd. Hierbij vielen aan Indonesische zijde een vijftigtal 
dodelijke slachtoffers. Ook enkele Nederlandse militairen sneuvelden. Daarna bleef het in militair en 
politiek opzicht rustig, doch het postkantoor en de scholen te Tandjongpandan bleven, “ondanks 
herhaalde bezoeken aan den Beheerder en de onderwijzers”, vooralsnog gesloten.12

Figuur 14: Het langebalkstempel 3 van TANDJONGPANDAN 
 gebruikt op 19 februari 1946.

Wanneer het postkantoor te Tandjongpandan precies is geopend is ons niet duidelijk geworden, 
maar we hebben toch nergens informatie gevonden dat het begin 1946 onder Republikeins gezag zou 
hebben gefunctioneerd. Het knipsel van figuur 14, afkomstig uit een veilingcatalogus, kan dan ook niet 
door ons in de hier geschetste historische context worden geplaatst. Mogelijk is het een CTO. Het is 
overigens het enige object met een mogelijk Republikeinse oorsprong, dat we van deze periode hebben 
gevonden. 

Hersteld Nederlands gezag

De vroegste afstempeling die wij van het kantoor te Tandjongpandan tijdens de jaren van 
hersteld Nederlands gezag hebben gevonden, is van medio juni 1946 en staat centraal in figuur 15 
afgebeeld. 
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Figuur 15: De langebalkstempels 14 en 7 van TANDJONGPANDAN gebruikt op 
17 juni, 20 augustus en 25 december 1946.  

Naast het langebalkstempel type 14 komt soms ook type 7 voor, rechts in figuur 15. In de jaren 
1947-1949 wordt het oude vooroorlogse, Nederlands-Indische langebalkstempel type 20 ook ineens 
weer in gebruik genomen (fig. 16). Het heeft kennelijk al die oorlogsjaren in een lade op het postkantoor 
liggen wachten op betere tijden.  

Figuur 16: Het langebalkstempel 20 van TANDJONGPANDAN gebruikt op  
2 juli 1947, 28 oktober 1948 en 24 februari 1949. 

De briefkaart van figuur 17 is oorspronkelijk eind december 1947 van Tandjong-pandan 
verstuurd naar een luitenant Vogelsang, die verondersteld werd te verblijven aan het Van Coenplein te 
Meester Cornelis in Batavia. De kaart is op 9 januari 1948 doorgestuurd naar de Militaire School, doch 
gezien de potloodaantekening linksboven was de geadresseerde ook daar niet bekend. De datum staat 
met rode inkt en een paraaf keurig genoteerd in een moeilijk leesbaar, rechthoekig violet stempel. 
Uiteindelijk is de briefkaart op 13 januari 1948 teruggestuurd naar de afzender te Manggar op Billiton. 
Deze laatste handeling wordt met twee blauwe potloodpijlen aangeven en is met een violet veldpost-
stempel van Batavia (Bu 4b) postaal vastgelegd. Het tekortschieten van de adressering wordt tenslotte 
met een tweetal violette, rechthoekige stempels vermeld. Kortom een zwerfkaart in politiek onrustige 
tijden.  
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Figuur 17: Een Nederlands-Indische briefkaart eind december 1947 van Tandjongpandan 
verstuurd naar Meester Cornelis te Batavia en daarna weer retour Billiton.

De staat Indonesië 

In de eerste jaren na de soevereiniteitsoverdracht worden te Tandjongpandan de vooroorlogse 
Nederlands-Indische langebalkstempels type 7, 14 en 20 nog gebruikt (fig. 18).  

Figuur 18: De langebalkstempels 7, 14, 20 en 9 van TANDJONGPANDAN gebruikt op 
27 oktober 1951, 25 oktober 1950, 2 februari 1951 en 5 juli 1951.

Tevens wordt in die tijd een nieuw langebalkstempel type 9 geïntroduceerd, waarbij de 
kantoornaam nog steeds op de klassieke wijze met een OE wordt gespeld. Van dit rechts in figuur 18 
afgebeelde langebalkstempel, dat een bekend Nederlands-Indisch stempeltype is en dat in plaats van 12 
slechts 10 strepen in de segmenten heeft, is ons van het kantoor te Tandjongpandan geen vooroorlogs 
gebruik bekend.  

Tevens wordt dan in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een nieuw langebalkstempel type 6 
in gebruik genomen, waarbij de kantoornaam dan in de nieuwe spelling geschreven wordt als 
TANDJUNG - / PANDAN.                                                                                                                                
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Figuur 19: Het langebalkstempel 6 van TANDJUNGPANDAN gebruikt op
30 november 1953, 15 februari 1954 en 10 december 1956. 

BOEDING

Figuur 20: Een geologische kaart van het eiland Billiton met  
de verschillende mijndistricten.11 De gekleurde pijlen geven de  

nederzettingen aan met een postkantoor.   

Boeding is een kleine nederzetting zo’n 45 km noordoostelijk van de hoofdplaats 
Tandjongpandan gelegen aan de noordkust van het eiland Billiton. Feitelijk ligt het enkele kilometers 
stroomopwaarts aan de gelijknamige rivier (fig. 20, rode pijl). Uit het kaartje van bovenstaande figuur 
kan men opmaken, dat er in en rondom de rivier de Boeding veel stroom-tinerts (alluviaal tin) te vinden 
was en de exploratie hier werd dan ook reeds in 1865 gestart. In 1917 werd de vestiging te Boeding 
wegens verarming van de tinwinning bij Tandjong Pandan ingedeeld. 

In de negentiger jaren van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw heeft hier een fungerend 
hulppostkantoor gefunctioneerd, dat eerst een zwart en later een rood naamstempel in een achthoekig 
kader heeft gebruikt.7 Op los zegel is het stempel niet echt zeldzaam en wij kunnen u er dan ook links in 
figuur 21 een zwart, zij het incompleet, voorbeeld van laten zien. Op 1 maart 1910 wordt er dan te 
Boeding een hulppostkantoor geopend, dat op 1 februari 1920 weer wordt gesloten. Het heeft gedurende 
de tien jaar van zijn bestaan geressorteerd onder het kantoor te Tandjongpandan. De sluiting van het 
hulppostkantoor zal ongetwijfeld het gevolg zijn geweest van het afnemend rendement van de 
tinexploratie te Boeding en de herindeling van het gebied bij Tandjongpandan.  

In de periode van mei 1912 tot januari 1917 is van het kantoor te Boeding één type 
kortebalkstempel beschreven. Dit stempel heeft een smalle balk, 10 strepen in de beide segmenten, een 
gesloten buitenrand en 5 # onder in de ring (fig. 21).  
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Figuur 21: Het naamstempel, het kortebalkstempel en het langebalkstempel 1 van BOEDING. 
De rondstempels zijn gebruikt op 8 juli 1914, 20 oktober 1917 en op 17 mei 1918.  

In de jaren 1917 en 1918 is dan het gebruik van een langebalkstempel type 1 bekend en met 
name dit langebalkstempel is nogal zeldzaam (R). Links op het knipsel uit 1917 in figuur 21 staat ook 
nog gedeeltelijk het tweede type van het kortebalkstempel van Tandjong-pandan afgebeeld.  

KLAPPAKAMPIT

Reeds in het Gedenkboek van 1928 wordt melding gemaakt van de succesrijke ontginningen bij 
de goenoeng Klappa Kampit (fig. 20, oranje pijl). Retrospectief blijkt van hieruit de victorie voor de 
primaire mijnbouw te zijn begonnen. Deze heuvel ligt even ten zuiden van de zogenaamde hoofdader 
Klappa Kampit, waar al in het begin van de vorige eeuw een enkele mijnwerkerskongsi begonnen was 
met de exploratie van een oppervlakkig liggende ertsader, links in figuur 22.  

Figuur 22: Links een oppervlakkige aderontginning te Klappakampit en rechts het aanbrengen  
van houten pijlers ter ondersteuning van een mijngang bij diepmijnbouw.2,15

In de loop van de daarop volgende decennia bleek de directe omgeving van de heuvel met 
meerdere zowel oppervlakkig als dieper gelegen ertsaders te zijn doortrokken. Bovendien had de 
Maatschappij omstreeks 1926 een eigen geologische dienst ingesteld, die spoedig in staat bleek het 
onderhavige gebied uitstekend in kaart te kunnen brengen. Er werd besloten om de genoemde hoofdader 
aan de noordzijde van de heuvel middels diepmijnbouw te gaan ontginnen, rechts in figuur 22. De 
economische crisis van de jaren dertig deed de tinprijzen echter zodanig zakken, dat voorlopig pas op 
de plaats moest worden gemaakt. Echter de wetenschappelijke wijze waarop de exploratie plaatsvond, 
zorgde geleidelijk voor een toenemende rentabiliteit van de tinwinning. De laatste jaren voor de oorlog 
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was de mijn bij Klappa Kampit dan ook uitgegroeid tot een uiterst belangrijke producent, die ongeveer 
20% van de totale tinproductie van Billiton leverde.11

In dit plaatsje Klappakampit wordt dan ook al voor de oorlog een bestelhuis geopend, dat ook 
in de lijst van Bulterman staat vermeld. In de lijst van Van Heusden wordt het kantoor echter nog niet 
genoemd.13,14 We kunnen dus aannemen, dat het bestelhuis eind dertiger jaren van de vorige eeuw is 
geopend en het gebruikte dan ook het bekende bestelhuisstempel (Bu type E, ZWP type B), waarvan wij 
u links in figuur 23 een fraai en vrijwel compleet voorbeeld kunnen laten zien.  

In 1941 wordt het kantoor Klappakampit dan opgewaardeerd tot een hulppostkantoor, dat 
ressorteert onder het postkantoor te Tandjongpandan en dat een langebalkstempel type 6 gebruikt (fig. 
23). De kantoornaam wordt in dit stempel met hoge en smalle letters geschreven en het vooroorlogs 
gebruik is bekend tot in februari 1942.8 

Figuur 23: Het bestelhuisstempel en het langebalkstempel 6 van KLAPPAKAMPIT. 
Het laatste stempel is gebruikt op 16 juli en 4 september 1941.  

De Japanse en Republikeinse jaren

Figuur 24: Het langebalkstempel 6 van KLAPPAKAMPIT gebruikt op 
7 juli en 3 augustus 1942 (Christelijk),  26 maart 1943 (dynastiek) en 4 januari 1944 (=19).

Het langebalkstempel type 6 is dan ook het stempeltype, dat we de eerste jaren van de Japanse 
bezetting te Klappakampit gebruikt zien worden.9 In figuur 24 tonen wij een viertal voorbeelden met 
respectievelijk een Christelijke datering uit de zomer van 1942, een Japans dynastieke datering uit maart 
1943 en een Showa datering uit januari 1944. 

Vanaf medio 1944 wordt ook te Klappakampit het Japanse stempel type 220 in gebruik genomen 
met links een goed leesbare afdruk (fig. 25). 
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Figuur 25: Het Japanse stempel 220 van KLAPPAKAMPIT (クラパカムピット) gebruikt op
9 en 19 augustus 1944 (=19) en 28 februari 1945 (=20). 

Hersteld Nederlands gezag

Nadat in de loop van het laatste kwartaal van 1945 het Nederlands militair en civiel gezag op 
Billiton zijn hersteld, wordt te Klappakampit het vooroorlogse, Nederlands-Indische langebalkstempel 
type 6 nog tot eind 1949 gebruikt (fig. 26 en 27). Opvallenderwijs is bij het linker voorbeeld het jaartal 
(7. 5. 4. 12.) niet volledig ingevuld. Waarschijnlijk is men het cijfer achter de 4 vergeten.  

Figuur 26: Het naamstempel en het langebalkstempel 6 van KLAPPAKAMPIT.
De rondstempels zijn gebruikt op 7 mei 194? en 8 juni 1946.

Tevens staat centraal in figuur 26 het rechter gedeelte van een zwart naamstempel 
KLAPPAKAMPIT zonder kader afgebeeld. Het is ons niet duidelijk geworden wanneer en waarom dit 
stempel gebruikt is. We zullen het naoorlogs gebruik van dit soort naamstempels later ook nog bij de 
kantoren Manggar en Gantoeng tegenkomen. Dit zijn overigens de enige drie kantoren van de eilanden 
Bangka en Billiton, waarvan wij tijdens de naoorlogse periode het gebruik van een eenvoudig zwart 
naamstempel zonder kader hebben kunnen traceren. Het stempeltje van Blinjoe bleek een 
scheepsstempel te zijn.  

Figuur 27: Het langebalkstempel 6 van KLAPPAKAMPIT gebruikt op  
13 december 1947 en op 21 april en 25 november 1949. 
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De hieronder afgebeelde luchtpostbrief is begin maart 1950 door een Nederlandse soldaat 1e

klas vanuit Klappakampit op Billiton verstuurd naar de N.V. Levensverzekering Mij ‘Ons Belang’ te 
Bandoeng. Strikt genomen valt de datum natuurlijk net na het moment van de overdracht van de 
soevereiniteit, maar de man in kwestie was nog duidelijk als Nederlands militair ‘In Actieven Dienst’ 
en de luchtpostbrief was daardoor vrij van port.  

Figuur 28: Een luchtpostbrief in maart 1950 verstuurd van Klappakampit  
naar Bandoeng op Java. 

De staat Indonesië 

Het vooroorlogse, Nederlands-Indische langebalkstempel type 6 wordt overigens te 
Klappakampit nog geruime tijd in de vijftiger jaren doorgebruikt. We hebben zelfs een voorbeeld uit 
mei 1960 gevonden (fig. 29).  

Figuur 29: Het langebalkstempel 6 van KLAPPAKAMPIT gebruikt op 
28 januari 1952 en 2 mei 1960. 

MANGGAR

Na Tandjongpandan was Manggar op Billiton de tweede plaats in betekenis, gele pijl in figuur 
20. Het district dat oorspronkelijk de naam Boeroeng Mandi-Lenggang droeg werd al in 1861 voor de 
tinwinning geopend. Manggar was de hoofdplaats van het gelijknamige district en de standplaats van 
een civiel gezaghebber. In 1874 werd er een kazerne en een werkplaats (fig.32), in 1876 een fraaie 
administrateurswoning (fig. 30) en in 1896 een kleine Rooms Katholieke kerk gebouwd.11
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Figuur 30: Links de woning van de civiel gezaghebber te Manggar en rechts die van de administrateur  
van de Billiton Maatschappij te Manggar.15

De wegen op het eiland bleven echter geruime tijd slecht. Om u een idee te geven citeren we uit 
het Gedenkboek van 1918: “Wegens volslagen gebrek aan goede wegen in de eerste jaren der Billiton-
onderneming, moesten alle tournées langs de ontginningen te voet geschieden. In 1864 echter, legde de 
assistent-resident von Gaffron een weg van Tandjong-Pandan naar Manggar aan, die te paard en min 
of meer met een buggy bereden kon worden….De tijden zijn veranderd. Nu snorren auto’s langs den 
weg, niet alleen van de Billiton-Maatschappij, maar ook van vele particulieren en verhuurders. Binnen 
twee uren rijdt men van Manggar naar Tandjong-Pandan, waar men in 1907 nog zes maal omspannen 
moest, om dien weg [75 km] in één langen dag af te leggen.”11 

In dit plaatsje Manggar functioneert waarschijnlijk al vanaf 1887 een fungerend hulp-
postkantoor, dat in die vroege jaren een zwart en 23 mm lang naamstempel in kader gebruikt (Bu 4d).16

De kantoornaam wordt dan nog met één G geschreven als MANGAR. Zeker op los zegel is dit stempel 
niet echt zeldzaam. Links in figuur 33 laten wij u er een mooi compleet voorbeeld van zien. 

De twee brieven uit figuur 31 brengen ons weer even terug naar het moment van de 
naamsverandering van het postkantoor Billiton in Tandjongpandan in 1878. Beide poststukken zijn eind 
19e eeuw van het fungerend hulpostkantoortje te Mangar verstuurd. Het linker naar de heren Kolff & 
Co van de beroemde boekhandel en drukkerij aan de Kali-besaar te Batavia. Linksboven op deze brief 
staat het hier genoemde naamstempel, maar nu niet in zwart maar in violet afgebeeld. Over het 
zegelbeeld staat het kleinrondstempel van Tandjongpandan van 19 januari 1888 en rechtsonder het 
ontvangststempel Weltevreden van zeven dagen later. De naamsverandering van het postkantoor is dan 
ongeveer tien jaar oud en het kleinrondstempel met de naam Tandjongpandan is natuurlijk reeds in 
gebruik. Het rechter poststuk heeft een zwart naamstempel van Mangar en over het zegelbeeld het 
vierkantstempel Billiton met als datum 6 april 1897. Hoewel het postkantoor dus feitelijk al geruime tijd 
een andere naam had gekregen, wordt het in 1893 aangemaakte vierkantstempel Billiton toch gebruikt. 
Dit zal tot in de zomer van 1905 het geval zijn. Retrospectief is het merkwaardig, dat er in 1893 nog een 
vierkantstempel met de naam Billiton is gemaakt. 
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Figuur 31: Links een brief die in 1888 van Mangar verstuurd is naar Batavia en 
rechts een brief die ruim negen jaar later van hetzelfde kantoor verstuurd is naar Groningen

Op 1 maart 1910 wordt dan te Manggar een hulppostkantoor geopend, dat op 15 december 1912 
wordt opgewaardeerd tot een postkantoor (fig. 32). Een kleine negen jaar later – op 1 augustus 1920 om 
precies te zijn – wordt het weer een hulppostkantoor en als zodanig ressorteert het onder het postkantoor 
van Tandjongpandan.  

Figuur 32: Links het hulppostkantoor en rechts de werkplaats in Manggar.11

De eerste vier maanden van 1912 is dan het gebruik van een grootrondstempel te Manggar 
beschreven. In dit stempel wordt de kantoornaam dan voor het eerst met een dubbele letter G geschreven, 
dus als MANGGAR, en het datumsegment staat 270° gedraaid (tweede van links in figuur 33).17

Vervolgens is in de periode van mei 1912 tot februari 1917 het gebruik van één type van het 
kortebalkstempel te Manggar bekend. Figuur 33 laat zien, dat dit stempel een smalle balk heeft, 10 
strepen in beide segmenten, een gesloten buitenrand, en dat de kruizen onder in de ring staan als X # #. 
Gezien de wat langere gebruiksperiode van vijf jaar tonen wij u er twee voorbeelden van. Tenslotte 
wordt helemaal rechts in figuur 33 nog het kortebalkstempel met uurkarakter van Manggar getoond en 
het gebruik van dit stempel is bekend van medio april 1919 tot eind oktober 1923.  
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Figuur 33: Het naamstempel, het grootrondstempel en de kortebalkstempels zonder en met 
uurkarakter van MANGGAR. De rondstempels zijn gebruikt op 28 januari en 

13 november 1912, 6 oktober 1916 en op 29 december 1920.    

Vervolgens zijn gedurende de vooroorlogse periode vanaf de zomer van 1917 op het kantoor te 
Manggar vier types van het langebalkstempel gebruikt: de types 1, 2, 6 en 8. Het eerste type is amper 
een half jaar in gebruik geweest en derhalve vrij zeldzaam. In figuur 34 kunnen wij u de laatst bekende 
datum van dit stempel tonen. Overigens zal dit langebalkstempel type 1 later met een 24-uuraanduiding 
omgevormd worden tot een type 6. Het langebalkstempel type 2 van Manggar kent daarentegen een 
lange gebruiksperiode van begin 1917 tot eind 1932, en in figuur 34 laten we weer een vroege en een 
late datum zien. Voor meer gedetailleerde informatie over de langebalkstempels van het kantoor te 
Manggar zij wederom verwezen naar de site van ZWP.18

Figuur 34: De langebalkstempels 1, 2, 3, 6 en 8 van MANGGAR gebruikt op 
27 december en 11 oktober 1917, 3 december 1932, 7 juli 1941 en op 12 april 1935.  

Het langebalkstempel type 6 is het enige stempeltype dat te Manggar gebruikt is tot in februari 
1942, dus eigenlijk tot vlak voor de Japanse inval. 

De Japanse en Republikeinse jaren

Figuur 35: Het langebalkstempel 6 van MANGGAR gebruikt op 
15 en 30 september en 4 oktober 1943 (=18) en op 4 april 1944 (=19).  
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat we te Manggar dit stempeltype gebruikt zien worden 
gedurende de eerste jaren van de bezetting. Wij kunnen er u in figuur 35 vier voorbeelden van laten zien, 
die alle vier een Showa datering hebben van medio september 1943 tot medio april 1944.  

Vanaf medio 1944 wordt ook te Manggar het Japanse stempel type 220 in gebruik genomen 
(fig. 36). 

Figuur 36: Het Japanse stempel 220 van Manggar (マンガル) gebruikt op
4 en 23 mei 1944 (=19) en op 2 mei 1945 (=20).  

Hersteld Nederlands gezag

Evenals te Klappakampit wordt ook hier in Manggar gedurende de zo’n vier jaar durende 
periode van hersteld, naoorlogs Nederlands civiel gezag een naamstempel zonder kader gebruikt. 
Daarnaast blijft in al deze jaren ook het oude vooroorlogse, Nederlands-Indische langebalkstempel type 
6 nog gewoon gehandhaafd (fig. 37).  

Figuur 37: Boven het naamstempel en onder het langebalkstempel 6 van MANGGAR gebruikt op
11 juli 1946, 8 juli 1947, 1 april 1948 en 29 januari 1949.
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De staat Indonesië 

Figuur 38 laat tenslotte zien, dat het langebalkstempel type 6 van Manggar ook in de vijftiger 
jaren na de soevereiniteitsoverdracht wordt gebruikt. 

Figuur 38: Het langebalkstempel 6 van MANGGAR gebruikt op 
14 oktober 1950, 26 februari en 8 december 1954. 

GANTOENG

Gantoeng is de hoofdplaats van het district Linggang en is gelegen aan de benedenloop van de 
gelijknamige rivier, groene pijl in figuur 20. Dit gebied werd overigens al in de jaren 1879-1880 van het 
hierboven genoemde district Boeroeng Mandi-Lenggang afgescheiden om een zelfstandig district te 
worden met Gantoeng als belangrijkste nederzetting. Op de geologische kaart van figuur 20 zijn de 
gebieden met alluviale tinertsafzetting grijs aangegeven en de gehele kuststreek en de benedenloop van 
de rivier de Linggang zijn rijk aan dit materiaal.  

In het plaatsje Gantoeng heeft in het begin van de 20e eeuw een fungerend hulppostkantoor 
gefunctioneerd, dat in die periode zelfs twee verschillende types van een zwart naamstempel heeft 
gebruikt. Beide zijn ongeveer 30 mm lang. Bij het eerste type wordt gebruik gemaakt van antiqua letters 
en dit stempel heeft een datumbalk, bij het tweede type worden grotesque letters gebruikt.16 Van het 
tweede stempeltype hebben wij een voorbeeld gevonden, waarbij de eerste en de laatste letter ontbreken 
(fig. 39).  

Op 1 maart 1910 wordt dan ook te Gantoeng een hulppostkantoor geopend, dat echter op 
oudejaarsdag 1922 weer wordt gesloten. In 1938 wordt het weer als hulppostkantoor geopend en het 
ressorteert al die jaren onder het postkantoor te Tandjongpandan.   

Figuur 39: Centraal het naamstempel met aan weerszijde het kortebalkstempel en 
 de langebalkstempels 1 en 6 van GANTOENG gebruikt op 13 juni en 18 juli 1912, in mei 1917

en in november 1922 en maart 1941.  
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In de jaren vóór de sluiting als hulppostkantoor worden te Gantoeng eerst één type 
kortebalkstempel en daarna een langebalkstempel type 1 gebruikt. Het gebruik van het korte-
balkstempel is bekend van juli 1912 tot september 1915 en figuur 39 laat zien, dat het hier om een 
stempeltype gaat met een smalle balk, met 10 strepen in de beide segmenten, met een gesloten 
buitenrand en met 3 # kruizen onder in de ring. Van het langebalkstempel type 1 is vervolgens het 
gebruik bekend van april 1917 tot november 1921. Beide stempeltypes zijn vrij zeldzaam en staan 
eveneens afgebeeld in figuur 39.  

Als dan in 1938 het hulppostkantoor Gantoeng weer opengaat, wordt er een langebalkstempel 
type 6 gebruikt, rechts in figuur 39 afgebeeld. Dit laatste stempel is aanzienlijk minder zeldzaam dan 
het langebalkstempel type 1 en het vooroorlogs gebruik ervan is bekend tot in oktober 1941.   

De Japanse en Republikeinse jaren

Het langebalkstempel type 6 is dan ook het stempeltype dat te Gantoeng gedurende de eerste 
jaren van de Japanse bezetting wordt gebruikt. In figuur 40 kunnen wij u er drie voorbeelden van laten 
zien met respectievelijk een Japans dynastieke datering van maart en april 1943 en een Showa datering 
van maart 1944.  

Figuur 40: Het langebalkstempel 6 van GANTOENG gebruikt op
18 maart en 26 april 1943 (dynastiek) en 18 maart 1944 (=19).  

Vanaf medio 1944 wordt ook te Gantoeng het Japanse stempel type 220 in gebruik genomen 
(fig. 41). 

Figuur 41: Het Japanse stempel 220 van GANTOENG (ガントン) gebruikt op 
9 mei en 8 juli 1944 (=19) en 30 maart 1945 (=20). 
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Op de prachtige dienstbrief van figuur 42 zijn de twee 10c. Van Konijnenburg zegeltjes (NVPH 
no. 274) eveneens postaal vernietigd met het Japanse stempel 220 van Gantoeng. Opmerkelijk is 
eigenlijk wel dat deze dienstbrief - zie links boven de tekst Dines - niet vrij van port was. Het violette 
rondstempel van het douanekantoor te Gantoeng staat linksonder op de envelop.  

Figuur 42: Een dienstbrief in augustus 1944 verstuurd van Gantoeng naar Tandjongpandan. 

Hersteld Nederlands gezag

Ook hier te Gantoeng wordt na herstel van het Nederlandse civiel gezag gedurende enige tijd 
een zwart naamstempel zonder kader gebruikt. Bij het voorbeeld dat wij boven in figuur 43 tonen staat 
de datum 16-4-46 keurig met pen bijgeschreven. Vanaf juni 1946 wordt dan het vooroorlogse, 
Nederlands-Indische langebalkstempel type 6 weer gebruikt. 

Figuur 43: Boven het naamstempel en onder het langebalkstempel 6 van GANTOENG gebruikt 
op 16 april en in juni 1946 en op 23 april en 21 augustus 1947.
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Alvorens deze paragraaf over Gantoeng af te sluiten met de Indonesische jaren na de overdracht 
van de soevereiniteit, willen wij u in figuur 44 eerst nog een bijzonder poststuk laten zien. De afzender 
J.H. Westermann te Gantoeng beschikte eind 1945 kennelijk niet over passende postzegels en wist zijn 
brief desalniettemin, per luchtpost en zonder poststempel, toch naar Nederland gestuurd te krijgen. In 
Amsterdam werd de brief eveneens niet gefrankeerd, doch wel met het propagandastempel KOOP 
THANS DE POSTZEGEL VOOR HET KIND postaal vernietigd en waarschijnlijk gewoon aan de 
Schubertstraat 25 bezorgd. 

Figuur 44: De voor- en achterzijde van een brief die in december 1945 
 van Gantoeng verstuurd is naar Amsterdam Z. te Holland. 

De staat Indonesië 

Het vertrouwde Nederlands-Indische langebalkstempel type 6 van Gantoeng wordt ook nog 
enige tijd gedurende de vijftiger jaren van de vorige eeuw gebruikt. Het wordt echter weldra vervangen 
door een nieuw langebalkstempel type 6 met de kantoornaam dan in de nieuwe spelling geschreven als 
GANTUNG (fig. 45).  

Figuur 45: Het langebalkstempel 6 van GANTOENG gebruikt op 1 november 1952 en 
het langebalkstempel 6 van GANTUNG gebruikt op 4 mei en 23 juli 1955.   

DINDANG / DENDANG

Op de zuidelijke helling van de goenoeng Dendang zien we bij de blauwe pijl van figuur 20 het 
plaatsje Dendang liggen. Hier is men aan het einde van de 19e eeuw een tin-exploratie begonnen, 
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waarvan de productie wegens verarming al in 1912 verdeeld werd tussen Tandjongpandan en 
Lenggang.11 Verder komen we het genoemde winningsgebied in de Gedenkboeken van de Maatschappij 
niet meer tegen. 

In de jaren rond de eeuwwisseling heeft in de genoemde nederzetting een fungerend 
hulppostkantoor gefunctioneerd, dat in eerste instantie onder de naam DINDANG in de kleuren zwart 
en blauw een naamstempel heeft gebruikt.16 Het kader van dit stempel heeft  afgeronde hoeken en de 
zwarte variant staat in figuur 46.  

Figuur 46: Het naamstempel van DINDANG met kader in zwart.  

Links en rechts in figuur 47 het tweede naamstempel dat vanaf 1911 in gebruik was, 29½ mm 
lang en 4½ mm hoog, zwart en zonder kader. De kantoornaam wordt dan met grotere en bredere letters 
gespeld als DENDANG. Onder de kantoornaam wordt eveneens met een stempeltje de datum vermeld. 
Op het linker voorbeeld (NVPH no. 43) is dat hoewel incompleet goed te zien. In rechter voorbeeld is 
de datum 7-8-11 nauwelijks leesbaar.  Helaas hebben we dit object alleen in zwart-wit, maar veel zou 
het niet uitgemaakt hebben met een zwart stempel op een donkergrijs zegeltje (NVPH no. 48).  

Figuur 47: Links en rechts het naamstempel van DENDANG zonder kader. 
Centraal het kortebalkstempel van DENDANG gebruikt op 12 december 1912.

De briefkaart uit figuur 48 is om meerdere redenen boeiend. In eerste instantie ben je geneigd 
te veronderstellen, dat de heer de Rochemont in de uithoeken van Billiton via een Sigaren Magazijn te 
Semarang zijn voorraad rookgerei wilde aanvullen. De achterzijde leert ons echter, dat het om een 
nauwkeurig geformuleerd verzoek om reclamemateriaal gaat. Dit kan natuurlijk niet de ware reden zijn 
dat we deze briefkaart, waarvan ons helaas alleen maar een zwart-wit afbeelding ter beschikking staat, 
laten zien. Net onder het adres in Semarang – Heeren Straat – ziet u namelijk nog hetzelfde 
naamstempeltje van Dindang staan als links in figuur 46. Op het oorspronkelijke object was de 
stempelinkt echter blauw, persoonlijke mededeling Storm van Leeuwen. Gelukkig voor ons heeft de 
afzender rechtsonder op de achterzijde van de kaart de datum vermeld: D. 14 II 07. Met enige moeite 
kan op de voorzijde over het zegelbeeld en de postzegel een vierkantstempel van Tandjongpandan en 
linksboven van Semarang worden ontcijferd. Dit laatste stempel staat ondersteboven, maar geeft ons 
wel inzicht in het moment van aankomst: 20 februari 1907.  
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Figuur 48: Voor- en achterzijde van een briefkaart in februari 1907 van Dindang  
via Tandjongpandan aangetekend verstuurd naar Semarang op Java. 

Ook hier wordt op 1 maart 1910 het fungerend hulppostkantoor opgewaardeerd tot een 
hulppostkantoor, dat dan onder het postkantoor van Tandjongpandan ressorteert. Onder de naam 
DENDANG heeft het in die jaren een kortebalkstempel gebruikt, waarvan op de site van ZWP slechts 
een enkele afstempeling bekend is, en die centraal in figuur 47 wordt getoond. Op 1 maart 1913 wordt 
het kantoortje overigens alweer gesloten.5 Een besluit dat hoogstwaarschijnlijk nauw samenhangt met 
de hierboven geschetste achteruitgang van de tinwinning.  

De tinwinning tijdens en na de oorlog 

Wat deden de Japanners nu eigenlijk met de in februari 1942 goeddeels onbruikbaar gemaakte 
infrastructuur van de Billiton Maatschappij? Ook hier geeft het verslag van de heer Kamp ons enig 
inzicht: “Het eerste werk der Japanners was de tot zinken gebrachte prauwen met hun lading aan 
verwijderde machineonderdelen in letterlijke zin boven water te halen. In het begin van 1943 konden 
enkele emmerbaggers in bedrijf worden gesteld en successievelijk werden ook pompbaggers geopend, 
gedreven door inmiddels bruikbaar gemaakte locomobielen. Op 23 januari 1943 richtte de militaire 
administratie de zogenaamde Billiton Susu (Tin) op, die zo goed en zo kwaad als het ging de tinproduktie 
leidde. De Japanners waren sterk in het oprichten van afzonderlijke maatschappijtjes, die gewoonlijk 
een kort leven hadden….Al met al bedroeg, volgens een Japanse opgave, de productie tot het eind der 
bezetting slechts 3.800 ton tin, dat op een kleine hoeveelheid na, naar Banka werd getransporteerd.”2

De soevereiniteitsoverdracht in december 1949 was bepaald niet het eindpunt van het 
dekolonisatieproces in Indonesië. Pas in jaren 1957-1958 kreeg, na de politieke voltooiing van de 
dekolonisatie, ook het moeizame proces van de economische ontvoogding met de onder beheerstelling 
en vervolgens nationalisatie van het Nederlandse bedrijfsleven definitief zijn beslag. Bij de tinwinning 
stond de versterking van het ‘nationale element’ niet hoog op het prioriteitenlijstje van Djakarta. De 
bemoeienis van de Indonesische regering met het reilen en zeilen van de Billiton Maatschappij reikte 
vooralsnog niet verder dan pogingen om haar formele positie als meerderheidsaandeelhouder duidelijker 
tot uiting te brengen. Desalniettemin zag ook de Billiton Maatschappij zich in de vijftiger jaren door de 
aanzwellende nationalistische invloed op het economisch beleid in Indonesië voor grote problemen 
gesteld. Op 6 december 1957 werden de bedrijven en kantoren op Billiton door de lokale vakbond 
Serikat Buruh Tambang Timah (Vakvereniging voor Tinmijnwerkers) bezet. Zij eiste o.a. dat de 
‘Indonesianisatie’ door  plaatsing van Indonesische stafleden ‘op radicale wijze en zo spoedig mogelijk’ 
zou worden doorgevoerd. Op 16 december werd het bedrijf formeel onder militair toezicht geplaatst en 
op 28 februari 1958 besloot de Indonesische regering tot liquidatie.22 In 1968 is nog een concessie 
verkregen voor tinwinning op Pulau Tujuh, maar ook daar is de exploitatie momenteel beëindigd.  
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Het huidige economisch belang van tin is vooral gelegen in het feit dat het in combinatie met 
lood een ideale legering vormt om te solderen. Momenteel gebruikt vrijwel iedereen dagelijks tin. Het 
is de grondstof van onze huidige elektronica-industrie. Zo is in iedere mobiele telefoon 1 tot 2 gram tin 
verwerkt! Bovendien wordt het nog steeds toegepast om metalen blikjes te vertinnen, in de productie 
van glas, en toegevoegd aan aluminium in de vliegtuigbouw. Kortom het is nog steeds een zeer gewild 
metaal en ongeveer een derde van de wereldwijde tinproductie wordt geleverd door de Indonesische 
eilanden Bangka en Billiton. Momenteel vindt de tinwinning zowel op land als op zee plaats. Naast het 
staatsbedrijf PT Timah, dat ongeveer 30.000 ton tin per jaar produceert, zijn er vele kleine 
onafhankelijke smelterijen waar naar schatting enkele tienduizenden Indonesiërs werk vinden.19

Figuur 48: Links de moderne kleinschalige tinwinning op Bangka en Billiton en rechts  
de bamboevlotten voor de exploitatie op zee.20

Door de toenemende behoefte aan tin vindt de winning nu ook steeds meer op zee plaats. Rond 
de eilanden zuigen grote schepen het zand van de zeebodem op, filtreren het tin eruit en storten het slib 
weer terug. Bij dit alles staat duurzaamheid niet hoog in het vaandel en de schade aan het milieu is dan 
ook aanzienlijk (fig. 48). Bovendien komen bij het smelten van de tin radioactieve stoffen als thoron en 
radon vrij. De radioactieve straling op de eilanden is dan ook toegenomen, evenals het aantal patiënten 
met longkanker en andere longaandoeningen.  
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HET TARIEF VAN DE BRIEF UIT MUNTOK VAN 1855 

Peter Storm van Leeuwen 

Het volledige port van de prachtige brief die wij in het ZWP Mededelingenblad nr. 172 onder 
de loep hebben gelegd, is ontrafeld. Dankzij Gerard van Welie hebben wij kennis kunnen nemen 
van een aantal publicaties van de Minister van Financiën (circulaires).  
In circulaire 458 van 11 maart 1852 staan alle reglementen, inclusief het briefport, van een 
nieuw postverdrag tussen Nederland en Frankrijk, dat op 1 april 1852 in werking treedt. Twee 
jaar eerder wijst circulaire 394 van 12 februari 1849 er al op dat lagere tarieven gelden voor 
brieven (en drukwerken), die buiten de gesloten postzakken om worden verzonden naar Riouw, 
Banka en Palembang en onderhoorigheden. Dergelijke brieven bereiken eerder hun 
bestemming, omdat ze niet eerst nog naar het “expeditieknooppunt” Batavia moeten. De 
afzender dient op de brief wel aan te geven ‘te verzenden regtstreeks van Sincapore’ en moet 
bovendien de brief frankeren (‘gedwongen frankering’). Deze regeling betreft ook brieven 
vanuit Riouw, Banka en Palembang, want circulaire 458 geeft aan dat het geldt voor brieven 
‘Naar of uit Oost-Indië…’. 
Het briefport voor enkele brieven (dus van de eerste gewichtsklasse) van Nederland via 
Marseille tot Alexandrië of andersom bedraagt 55 cent. Dit tarief wordt tot 1 januari 1857 
gehandhaafd, waarna het verlaagd wordt naar 50 cent.1

U herinnert zich misschien nog dat door een zetfout (1½ in plaats van 7½) de vederlichte brief 
tot de tweede gewichtsklasse werd gerekend. Daarom is nu is het getal ‘110’ op de voorzijde 
begrijpelijk geworden. Dat zal er op het grenskantoor Breda op zijn geschreven.  
De afzender heeft echter verzuimd op de brief te schrijven dat deze rechtstreeks via Singapore 
moest worden verzonden. Maar de mooie afstempeling maakt wel duidelijk dat deze uit Banka 
afkomstig is. 

Noot 
1. Handboek Postwaarden Nederland, aflevering 43, Tarieflijst D 7, p. TAR-D-35 
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ECLIPSKAMP  KARANG  SAGO 

Jan van den Berg 

Al duizenden jaren zijn mensen geïntrigeerd door hemelverschijnselen, zoals kometen, vallende 
sterren en zonsverduisteringen (1). Ook werden kunstenaars en schrijvers geïnspireerd door dit 
soort verschijnselen. Zo is de bekende komeet Halley onder meer vastgelegd op het Tapijt van 
Bayeux (vervaardigd in 1073-1083) over de slag bij Hastings in 1066 en op een beroemd fresco 
van Giotto di Bondono uit 1301 (de ster van Bethlehem zou een komeet zijn geweest). 

Het meest aansprekend is een zonsverduistering (zonne-eclips) waarbij de zon (deels) door de 
maan wordt bedekt. Het is het best begrepen hemelverschijnsel en kon al door de Babyloniërs 
worden voorspeld. Er zijn over de hele wereld meestal twee zonsverduisteringen per 
kalenderjaar; het maximum is vijf. Een totale zonsverduistering is echter veel zeldzamer en 
komt gemiddeld eens per achttien maanden ergens ter wereld voor. De totale eclips is slechts 
te zien vanuit een kleine strook op aarde genaamd de totaliteitsgordel, dat is het pad dat de 
kernschaduw van de maan over de aarde aflegt. De totaliteitsgordel kan in breedte variëren van 
ongeveer 85 km tot 200 km, terwijl de duur van de eclips eveneens varieert. Buiten de 
totaliteitsgordel valt de bijschaduw, waar slechts een gedeeltelijke eclips te zien is. Het 
astronomisch maximum van een eclips is 7min 30sec, maar meestal ligt de duur tussen de 2 en 
4 minuten. Als de zon geheel wordt bedekt door de maan verschijnt er een corona, waardoor de 
zonnevlammen goed te zien zijn. Ook de planten- en dierenwereld reageren op de invallende 
duisternis: kippen gaan bijvoorbeeld op stok. Omdat de maan ook dalen en bergen kent ontstaat 
tevens een bijzonder verschijnsel: Baily's Beads, een ketting van lichtpuntjes (2). Het effect 
wordt ook wel omschreven als een ring met een zeer heldere diamant. Voor velen is dit het 
meest magische moment van een totale zonsverduistering. 

Afb. 1. Baily's Beads, 4 december 2002. Bron: NASA. 
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Het is al eeuwen gebruikelijk dat mensen er de hele wereld voor afreizen, maar sinds een aantal 
jaren kennen we het verschijnsel 'eclipsjagers'. Vakanties worden ervoor geboekt en vliegtuigen 
afgehuurd voor het slechts enkele minuten durende fenomeen. De meest recente totale 
zonsverduistering vond plaats op 21 augustus 2017 in de Verenigde Staten: de 'Great American 
Eclipse' (3) met een maximum duur van 2min 40sec in de staat Kentucky. Buiten de Verenigde 
Staten was slechts een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Deze totale eclips was 
uitzonderlijk omdat de totaliteitsgordel over een grote landmassa lag met een groot aantal 
inwoners. Het werd dan ook een grote hype: hotels en campings waren al maanden van tevoren 
volgeboekt tegen een veelvoud van de gebruikelijke prijzen en er was een ongekende 
hoeveelheid merchandising.  

De totale zonsverduistering van 1901 

Het bestuderen van een totale zonsverduistering vormde al een vast onderdeel van diverse 
verkenningsexpedities in de 16e en 17e eeuw om de voorspelde verduisteringen waar te nemen. 
Later werden er aparte wetenschappelijk expedities aan het fenomeen gewijd, zoals in 1901. 
Deze expeditie is onder Indië-verzamelaars bekend door het gebruik van het tweeregelig 
naamstempel 'Eclipskamp Karang Sago'. 

Op 14 oktober 1898 kwamen ten huize van Prof. J.A.C. Oudemans in Utrecht een aantal 
wetenschappers bijeen om te spreken over de voorbereidingen voor een expeditie naar de 
Westkust van Sumatra ter bestudering van de totale zonsverduistering, die op 18 mei 1901 zou 
plaatsvinden. 

De kosten van de expeditie werden geraamd op ƒ 50.000. Onder auspiciën van de Koninklijke 
Academie van Wetenschappen (4) werd in mei 1899 een eclips-comité opgericht, met Prof. 
H.G. van de Sande Bakhuyzen (afb. 2) als voorzitter en Prof. A.A. Nijland als secretaris. Het 
comité bestond verder vooral uit astronomische wetenschappers van de Academie. 

Afb. 2. H.G. van de Sande Bakhuyzen. Bron: Wikipedia. 

Originele bron: Universiteit Leiden, Digital Sources. 
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De directeur van het observatorium in Batavia en de Commandant van de landmeetkundige 
brigade van de topografische dienst in Nederlands-Indië werd verzocht om de locatie te bepalen 
waar - mede gezien de te verwachten weersomstandigheden - het beste de waarnemingen 
konden worden gedaan. Als locatie van het eclipskamp werd uiteindelijk gekozen voor een 
gebied nabij Painan, tussen de kampongs Karang Sago en Salido (afb. 3). 

Het fonds voor de expeditie werd grotendeels gevuld door particuliere bijdragen en 
wetenschappelijke verenigingen; de rest kwam van de Nederlandse en Indische regeringen. 
Pamfletten werden in Batavia gedrukt om amateurs in de betreffende regio te interesseren voor 
de zonsverduistering en foto's en waarnemingen aan te leveren. 

Afb. 3. Plattegrond 'Total Eclipse of the Sun, 1901 May 18' met de aanduiding van de centrale lijn 
           van de zonsverduistering. 

De Indische regering verleende naast financiële ook logistieke medewerking. Een Indisch 
marineschip zou nabij het kamp worden gestationeerd, zodat de officieren en bemanningsleden 
bij de observaties zouden kunnen assisteren. Dat zou de Hr.Ms. Sumatra worden (5), die op 7 
mei 1901 ter plekke arriveerde. Verder werd medewerking verleend door het KNIL bij de bouw 
van het kamp, dat vanaf medio maart onder leiding van luitenant De Rochemont in drie weken 
tijd werd ingericht. 

De door het Eclips-comité benoemde leden van de expeditie (de heren Julius, Wilterdink en 
Nijland) begonnen hun reis vanuit Nederland begin maart 1901. In Genua kwam de vrijwilliger 
T.B. Hubrecht aan boord van het S.S. Koningin Regentes van de Stoomvaart Maatschappij 
Nederland (afb. 4); het schip vertrok aldaar op 9 maart. Verder waren er acht Amerikaanse en 
Britse astronomen aan boord (6), die ook de zonsverduistering zouden observeren. 
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Afb. 4. S.S. Koningin Regentes, van 1890 tot 1910 in dienst van de SMN als passagiersschip. Vanaf 1910 
gebruikt als vrachtschip tot de verkoop in september 1911 naar India. Bron: Website SMN (7).

Op 6 april kwam het schip aan in Padang, waarna op 10 april de tocht van de heren Hubrecht, 
Julius, Muller, Nijland, Wackers en Wilterdink per gouvernementsstomer Condor via de Baai 
van Taroesan (zo’n 20 km ten zuiden van Padang) naar het kamp begon. Een deel van het 
instrumentarium was de dag ervoor al naar het kamp vervoerd. De Britse expeditieleden, die 
naar een kamp op het eiland Aoer Gadang (nabij Karang Sago, zie afb. 3) zouden gaan, waren 
eveneens aan boord. Zij zouden worden geassisteerd door het Britse marineschip Pigmy. 

Afb. 5. De instrumenten en het waarneemdorp van de Nederlandse expeditie in 1901 naar 
           Karang Sago op Sumatra. 
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Op 11 april werd in Karang Sago begonnen met het uitpakken van de diverse instrumenten, die 
alle op een stevige stenen basis moesten worden bevestigd. Terwijl de expeditieleden in tenten 
verbleven, waren de instrumenten vanwege de kwetsbaarheid opgesteld in hutten van bamboe 
en atap (dakbedekking, gewoonlijk van nipah-bladeren of alang-alang). De daken konden 
geopend worden tijdens de waarnemingen (afb. 5). 

Eind april/begin mei 1901 werd begonnen met het testen van de diverse instrumenten. Op 9 mei 
kon worden begonnen met de praktische indeling van de werkzaamheden, waarbij ook de zeven 
officieren en de overige 68 opvarenden van de Sumatra werden ingeschakeld (afb. 6). 

Afb. 6. Groepsfoto van de deelnemers aan de expeditie. 

Helaas was het op de dag van de zonsverduistering nogal bewolkt, hetgeen de waarnemingen 
negatief beïnvloedde. De tijd vanaf het begin van de totale verduistering tot het einde was 
uitzonderlijk lang, namelijk 6 min 22sec. Helaas ging er nogal wat mis: de resultaten van de 
spectroscopen waren onbevredigend, diverse opnames waren mislukt. In het voornoemde 
verslag van Nijland worden de wetenschappelijke resultaten besproken, maar die zijn – voor 
ons als filatelisten – wat minder interessant. 

Afb. 7. De instrumenten en het waarneemdorp van de Nederlandse 1901 expeditie naar 
           Karang Sago op Sumatra. 
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Op 24 mei 1901 werden alle instrumenten ingepakt en verlieten de expeditieleden kamp Karang 
Sago met de laatste 54 (!) kisten. De heren Muller, Julius, Wilterdink en Nijland bezochten 
vervolgens in Padang en Batavia enkele ‘hoge omes’ om hun dank te betuigen voor de 
medewerking. Op 6 juni hadden zij een audiëntie bij de Gouverneur-Generaal in Buitenzorg, 
die hen ‘s avonds voor het diner uitnodigde. 

Afb. 8. Tweeregelig naamstempel Eclipskamp Karang Sago op envelop G 12 (80%). Via Padang 
18-5-1901 naar Kotta Radja (aankomststempel 31-5-1901 op achterzijde). De envelop is niet geopend. 

Ten behoeve van de expeditie was van 1 april tot 23 mei 1901 te Karang Sago een 
bijpostkantoor gevestigd, ressorterend onder Padang. In het ‘Verslag omtrent den Post- en 
Telegraafdienst in Nederlandsch-Indië over het jaar 1901’ (8) wordt hierover gemeld: 

Ten behoeve van de expeditie ter waarneming van de zoneclips op 18 Mei werd van 1 April 
tot 23 Mei te Karangsago een bijkantoor, onder ressort van het kantoor te Padang, geopend 
en werd tevens een viermaal ‘s weeksche postdienst van Padang naar Troesan per 
stoomschip en van daar tot Karangsago per postloper ingesteld. 

Het bijkantoor stempelde met een tweeregelig naamstempel (Afb. 8). Alle door mij geziene 
stukken zijn op 18 mei (de dag van de zonsverduistering) gestempeld te Padang en lijken voor 
filatelisten te zijn vervaardigd. Echter, Peter Storm van Leeuwen wist mij onlangs te melden 
dat hij ooit een (wellicht echt gelopen?) poststuk had gezien met een veel latere stempeldatum. 
Over dit bijzondere stempel is al eerder geschreven door J.W.F. Bunge. Ook hij signaleerde 
alleen de datum 18-5-1901 en vroeg in zijn artikel om een opgave van andere data (bij mijn 
weten is er nooit een reactie op gekomen). Uitzonderlijk is ook dat er zo weinig poststukken 
met dit stempel worden aangeboden. Recentelijk werd er bij Corinphila een briefje (visitekaart 
formaat) geveild met een 2 cent postzegel NVPH #18 (9). 

Het blijft merkwaardig dat van alle deelnemers aan de expeditie niemand de moeite heeft 
genomen om gedurende de ruim zes weken (!) dat het bijkantoor was geopend een poststuk te  
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verzenden. Maar ja, behalve kennelijk een filatelist, hadden zij die dagen wel andere zaken aan 
hun hoofd!
Door een gelukkig toeval vond ik op een Duitse veiling bijgaande briefkaart (afb. 9A en 9B, 
beide 80%). Niet verzonden vanuit het Eclipskamp, maar uit Fort de Kock op 27.9.1901 naar 
Wenen, met op de achterzijde een foto van de eclips geplakt. Merkwaardig genoeg gaat de 
schrijver van de briefkaart niet in op de afgebeelde eclips. 

Afb. 9A. Briefkaart G 10 van Fort de Cock 27.8.1901 via Padang 28.8.1901 naar Wenen 25.9.01. 

Afb. 9B. Achterzijde van de briefkaart, met opgeplakte foto van de eclips. In de tekst wordt niet 
ingegaan op de afbeelding. 
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Deze kaart werd kennelijk zo verkocht door de Toko Europa te Padang. Een afbeelding van de 
Toko was al snel op internet gevonden (afb. 10). 

Afb.10. Toko Europa op Hiligoo te Padang (afbeelding ca. 80%, niet in het bezit van de auteur). 

Noten 

(1) Op internet zijn zeer veel bronnen te vinden die zonsverduisteringen tot onderwerp hebben. Voor 
een historisch overzicht en verklaringen van het fenomeen wordt verwezen naar:
https://www.timeanddate.com/eclipse/solar-eclipse-history.html
(2) Genoemd naar de Britse astronoom Francis Baily, die het effect in 1836 beschreef. Hij was echter 
niet de ontdekker van het effect. Voor zover bekend was het Sir Edmund Halley die als eerste het effect 
na de zonsverduistering van 3 mei 1715 beschreef en er ook een verklaring voor gaf: 
“About two Minutes before the Total Immersion, the remaining part of the Sun was reduced to a very 
fine Horn, whose Extremeties seemed to lose their Acuteness, and to become round like Stars … which 
Appearance could proceed from no other Cause but the Inequalities of the Moon’s Surface, there being 
some elevated parts thereof near the Moon’s Southern Pole, by whose Interposition part of that 
exceedingly fine Filament of Light was intercepted”. 
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Baily%27s_beads
(3) Zie verder onder meer: https://www.greatamericaneclipse.com/
(4) De Koninklijke Akademie van Wetenschappen werd in 1851 opgericht als opvolger van het in 
datzelfde jaar door Thorbecke ontbonden Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en 
Schoone Kunsten. In 1938 wordt aan de naam van de Akademie het woord ‘Nederlandse’ toegevoegd 
en wordt het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie is 
vanouds gevestigd in het Trippenhuis te Amsterdam. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Nederlandse_Akademie_van_Wetenschappen
(4) Prof. H.G. van de Sande Bakhuyzen (1838-1923) was directeur van de Sterrenwacht in Leiden. Niet 
te verwarren met zijn broer Dr. E.F. van de Sande Bakhuyzen, eveneens verbonden aan de Leidse  
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Sterrenwacht. Prof. A.A. Nijland (1868-1936) was directeur van de Sterrenwacht in Utrecht; hij was in 
1898 Prof. Oudemans (1827-1906) opgevolgd. 
(5) Hr.Ms. Sumatra werd gebouwd bij de Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen te 
Amsterdam. Dit Nederlandse pantserdekkorvet werd 26 april 1890 te water gelaten en op 1 mei 1890 in 
dienst gesteld van de Indische Militaire Marine. De Sumatra werd op 10 mei 1902 uit de vaart genomen 
en in 1907 voor de sloop verkocht aan de Firma Duinker en Goedkoop. 
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr.Ms._Sumatra_(1891)
(6) De Amerikanen aan boord waren uitgezonden door het Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
de Britten door het Royal Observatory in Londen. Een andere groep Amerikanen was uitgezonden door 
de Lick sterrenwacht te San Jose (Californië), zoals vermeld in het artikel van Bunge. De Amerikanen 
hadden een kamp in Sawah Loento (MIT) en in Padang (Lick). Verder waren er nog individuele of 
groepen waarnemers van diverse nationaliteiten in Fort de Kock, Padang en Solok. 
(7) Bron: Website Stoomvaart Maatschappij Nederland. Zie voor de details: 
http://www.stoomvaartmaatschappijnederland.nl/ss-koningin-regentes-phmq-1894-1911/
(8) Verslag omtrent den Post- en Telegraafdienst in Nederlandsch-Indië over het jaar 1901; Hoofdstuk 
H uit §11, blz. 69. Met dank aan Peter Storm van Leeuwen die mij dit gedeelte toezond. 
(9) Corinphila, veiling 219, mei 2014, kavel 1592, toeslag EUR 170. 

Geraadpleegde bronnen: 

Prof. H. G. van de Sande Bakhuyzen, Preliminary report of the Dutch expedition to Karang Sago 
(Sumatra) for the observation of the total Solar Eclipse of May 1901. Proceedings of the Royal 
Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW), IV, 1901-1902, Amsterdam, 1902, pp. 593-614. 
http://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00014314.pdf 

Dr. A.A. Nijland, Reports on the Dutch Expedition to Karang Sago, Sumatra, Eclipse Committee of the 
Royal Academy, Amsterdam; March 1903, Utrecht. De afbeeldingen 5 t/m 7 zijn aan dit verslag 
ontleend. https://www.exploratorium.edu/eclipse-archive/1901.html

“Total Eclipse of the Sun, 1901, May 18. Preliminary Account of the Observations made at Pulo Aoer 
Gadang, West Coast of Sumatra.” By F.W. Dyson, M.A., F.R.S., Sec. R.A.S. Received October 24, --
Read at Joint Meeting of the Royal and Royal Astronomical Societies, October 31, 1901. 

Proceedings of the Royal Society of London, 1 January 1901, Volume 69 pp. 235-247. 
Aan dit verslag is afb. 3 ontleend. 
http://rspl.royalsocietypublishing.org/content/69/451-458/235.full.pdf+htm

J.W.F. Bunge, Stempel: Eclipskamp Karang Sago, De Postzak Nr. 98, maart 1973, blz. 2/3. 

P. Storm van Leeuwen, Poststempelcatalogus Nederlands-Indië, 1864-1942, NVPH 1995. Op blz. 119 
een afbeelding met korte toelichting van het tweeregelige naamstempel. 

Karang Sago: opgenomen in 1886-1894 door het Topographisch Bureau te Batavia, uitgegeven in het 
2e semester 1894. http://media-kitlv.nl/image/8d98baa2-ee21-17d6-5d51-d840cabe0ac9

______ 
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DE GEBROEDERS SCHREIBER 

Han Dijkstra 

Dit artikel is een aanvulling op de poststukken van leden van de familie Schreiber, die in ZWP 
172 werden afgebeeld (ZWP 172, blz. 38-41 = NING 293-296). Deze stukken waren onderdeel 
van een artikel van mijn hand over tien aangetekende brieven uit (Nederlands) Nieuw-Guinea 
1944-1963. Op blz. 40 (NING 295) uitte ik mijn frustratie over de vergeefse pogingen om op 
internet informatie over de familie Schreiber te vinden. Ik sprak daarbij de hoop uit, dat iemand 
als Hans Kremer misschien te hulp zou komen.  
Nou, dat was niet tegen dovemansoren gezegd! Elektronische verzending van het blad had 
nauwelijks plaatsgevonden of Hans meldde zich al. En hoe! 

Ik had verwacht dat de reactie van Hans in de eerste plaats betrekking zou hebben op L.I. 
Schreiber, wiens naam regelmatig opduikt op maakwerkstukken van Nieuw-Guinea, zie bv. ZWP 
172 blz. 43-44  (NNG 1094-1095). Zijn reactie betrof echter Phil Schreiber, de geadresseerde 
van de kaart die in hetzelfde nummer op blz. 40 (NING 295) is afgebeeld. Voor de duidelijkheid 
beelden wij de voorzijde van deze kaart hier opnieuw af (Afb. 1). 

Afb. 1 

Via Google stuitte Hans op de naam Philip Schreiber en daarmee won hij de jackpot. De 
informatie die hij vond, was niet slechts een korte levensbeschrijving van Philip, nee, hij vond 
ook links naar zowel een regionaal TV-programma als een zeer uitgebreid tweedelig interview. 

Allereerst het TV-programma. Philip Schreiber werd op 22 januari 2016 geïnterviewd voor een 
aflevering in een serie uitzendingen over bijzondere mensen uit de staat New Jersey. Deze serie 
heet ‘Old ways in NJ’ en de aflevering met Phil is te vinden op:  

https://m.youtube.com/watch?v=Lb6Dj9nCw3w 
Hierin vertelt hij over zijn verzameling Marinepost, die voornamelijk uit souveniromslagen 
bestaat. 

De andere link betreft een interview, dat in twee delen, op 3 en 10 maart 2009, door 
hoofdinterviewer Sandra Stewart Holyoak werd afgenomen voor de Rutgers Oral History
Archives. Dit is een project van Rutgers University, waarbij zeer uitgebreide interviews worden 
afgenomen ter vastlegging van de militaire en cultureel-historische geschiedenis van de VS. Deze 
universiteit werd in 1766 gesticht en is gevestigd in New Brunswick, New Jersey. 
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Ik heb de tijd genomen om het interview in zijn geheel te lezen, en raad de lezer aan dit ook te 
doen, want het levensverhaal van Philip Schreiber is uitermate fascinerend. U vindt het via:

oralhistory.rutgers.edu/64-text-html/1728-schreiber-philip
Het beschrijft het leven van een zeer bijzonder persoon, opgegroeid in een Joodse familie van 
Roemeense immigranten, die rechtstreeks vanaf de highschool in de Tweede Wereldoorlog 
verzeild raakte. Zijn relaas bevat interessante informatie en fraaie anekdotes over zijn leven in 
de VS in de eerste helft van de vorige eeuw, zijn militaire opleiding en daaropvolgende 
oorlogservaringen in de Stille Zuidzee, en enkele schrijnende verhalen over discriminatie, ook in 
het leger, maar Philip lijkt alles goed te hebben doorstaan door zijn onverwoestbaar gevoel voor 
humor en zijn optimisme. Hij vertelt prachtige verhalen o.a. over hoe hij toelating tot het leger 
afdwong, terwijl hij eigenlijk afgekeurd had moeten worden, over een uit zee geredde Japanse 
krijgsgevangene die ze meenamen naar Hollandia en over zijn ervaringen in Hongkong. 

Het TV-programma en het interview waren al geweldige vondsten van Hans. Maar hier bleef het 
niet bij: binnen enkele dagen was Hans er zelfs in geslaagd om telefonisch contact te leggen met 
Philip Schreiber, die inmiddels 92 jaar oud is. Deze reageerde zeer welwillend en enthousiast, 
zeker nadat Hans de relevante gedeelten van mijn artikel voor hem in het Engels had vertaald en 
de afbeeldingen daar had bijgevoegd. Na bemiddeling van Hans kon ik vanaf dat moment 
rechtstreeks met Philip in contact treden. In een aantal e-mails stelde ik hem vragen over hemzelf 
en zijn broers, waarop hij direct antwoord gaf. Hieronder enkele relevante gedeeltes uit de mails 
die Philip Schreiber mij in juli van dit jaar zond. 

De vier gebroeders Schreiber 

Uit zijn antwoorden bleek, dat er vier broers waren (Afb. 4 t/m 7), die allen ten tijde van WO II 
en ook soms daarna nog in het Amerikaanse leger hadden gediend. 

“Louis Schreiber was my oldest brother, born in 1919, and served in the Air Force during 
World War II.  He was a Technical Sergeant in charge of the offices of the units he served. His 
poor vision limited his combat activity.

Milton was born 1921 and served as a navy ship's radio operator in the Pacific, Caribbean and 
Normandy invasion. 

Leonard, born in 1928, served as both a Merchant Marine seaman and in the Navy in the Pacific 
areas. 

I was born in 1925 and served as a ship's radioman in the Pacific. In addition to participating 
to operations in New Guinea, I also served in the Solomon Islands, Caroline Islands, 
Philippines and Okinawa.  I completed my service in Hongkong.”   

In chronologische volgorde: 
1. Louis (Louie), geb. 1919; dit is de L.I. van de Nieuw-Guinea-poststukken. 
2. Milton, geb. 1921. 
3. Philip (Phil), geb. 1925; hij is de geadresseerde op de kaart uit Hollandia. 
4. Leonard (Len), geb. 1928, de verzender van voornoemde kaart. 

Over deze kaart schreef Philip het volgende:  

“Lou Schreiber was my brother and philatelic mentor and although I do not remember the items 
shown in your message, I can comment on the one that is addressed to me. I never saw it as it 
probably went into his collection since I was not living at home at that time.  World War II was 
recently over and the Jews of Palestine were at war with the British and the Arabs.    
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I was among the American veterans recruited by Haganah to assist them and was not home and 
had no philatelic interest at that time. However, the sender of the card was my younger brother 
Leonard who was in the U.S. MERCHANT MARINE as indicated in the return address. When he 
sent the card he was unaware of where I was, or even if still in the Navy. I spent quite a bit of 
time in New Guinea in 1944-5 since it was the staging area for the campaigns in the Philippines 
in which my ship participated.”

Uit het bovenstaande blijkt, dat Philip de briefkaart die door zijn jongste broer Leonard vanuit 
Hollandia werd gezonden, nooit eerder onder ogen heeft gehad! De kaart is rechtstreeks in de 
verzameling van zijn oudste broer Louis verdwenen, die de grootste filatelist was. 

Philip is overigens zelf verschillende malen in Nieuw-Guinea geweest en schijnt nog APO-
brieven uit deze periode te bezitten. Hij ging tijdens de oorlog ook op jacht naar zegels en 
poststukken, als het zo uitkwam. Er werd namelijk niet de hele dag gevochten. 
Over Louis geeft hij in een latere e-mail de volgende informatie. 

“My older brother Louis, who was my mentor when I started collecting, had these interests and 
the New Guinea covers you now have from his collection resulted from his writing to people in 
areas of his interest, such as New Guinea during World War II.  He would write to postmasters 
and military commanders and send them International Reply Coupons so that they could 
respond.  Sometimes he would send enough coupons for replies by registered mail such as your 
cover. In 1939, when the Germans invaded Czechoslovakia he wrote to their commanding 
general requesting covers from invaded areas. The German general responded saying he 
understood the request because he also was a stamp and cover collector. Philatelists enjoy a 
unique brotherhood!” 

De werkwijze van Louis maakt duidelijk hoe de spectaculaire aangetekende brief uit Merauke 
1944 (zie ZWP 172 blz. 38-39 = NING 293-294) tot stand is gekomen.  

Het verhaal van de enveloppen uit het door de Duitsers bezette Tsjechoslowakije is werkelijk 
verbijsterend, wanneer men bedenkt dat de broers Schreiber Joods waren. Hun ouders waren 
aan het begin van de 20e eeuw uit Roemenië geëmigreerd vanwege de slechte economische 
omstandigheden en de voortdurende discriminatie in dat land. 

“P.O.BOX 150 was Louis's personal box for his philatelic mail and Aegis-Schreiber Company 
was his commercial trading address.  Although he was a dealer in covers, the venture was limited 
to a select group of individuals.  He disposed of his entire stock following his retirement.” 

Het postbusadres in Elizabeth, New Jersey, was dus niet van de ouders, zoals ik veronderstelde, 
maar van Louis zelf. De andere broers maakten daar ook dankbaar gebruik van. Louis heeft 
later gehandeld in brieven, vandaar dat ik verwachtte hierover iets te zullen vinden op internet. 
Dit bleek echter een beperkte onderneming te zijn geweest, wat de afwezigheid van informatie 
hierover verklaart. Na zijn pensionering verkocht Louis zijn gehele voorraad; daar komen dus 
al die aan hem geadresseerde brieven vandaan (Afb. 2, 3). De verwijzing naar de Aegis-
Schreiber Co. is naar aanleiding van een vraag van mij. Ik was dit adres tegengekomen op een 
aangetekende brief uit Biak uit het begin van de Irian Barat-periode. 

Gezien zijn hoge leeftijd heeft Philip besloten om zijn filatelistische activiteiten te beperken. 
De afgelopen jaren heeft hij delen van zijn verzamelingen overgedragen aan musea, zoals een 
verzameling zeepost van Israël aan het Nationale Maritieme Museum in Haifa, en andere 
verzamelingen aan de U.S. Naval Academy en andere musea. Hij verzamelt echter nog steeds 
post van VN-vredesoperaties en Arctische en Antarctische poststukken.  
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Veel poststukken zijn filatelistisch geïnspireerd; zo schreef Philip rechtstreeks naar militairen 
van leger en marine, bv. na de Iraakse inval in Kuweit (1991). Op deze wijze kreeg hij brieven 
van een Amerikaanse generaal en een generaal van de Arabische troepenmacht, een Saoedische 
prins, die hem uitnodigde zijn land te bezoeken in betere tijden 

Afb. 2,3.    Twee nieuwe voorbeelden van aangetekende brieven naar Louis Schreiber, uit 
Merauke en Fakfak. De aantekenstrook van Fakfak heeft volgnummer 1. 

. 

Afb. 4. Louis (Louie) Afb. 5. Milton
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Afb. 6. Philip (Phil) Afb. 7. Leonard (Len)

Bronnen: 

1. Han Dijkstra, 2017. Een tiental aangetekende brieven van (Nederlands) Nieuw-Guinea 1944-
1963. ZWP 172, blz. 38-52. 

2. Interview with Phil Schreiber Old ways in NJ (New Jersey) with guest Phil Schreiber USCS 
Jan 22 2016. https://m.youtube.com/watch?v=Lb6Dj9nCw3w 

3. Rutgers Oral History Archives. oralhistory.rutgers.edu/64-text-html/1728-schreiber-philip

Description:
Philip Schreiber was born in Elizabeth, New Jersey in 1925. When he was 18, Schreiber joined the 
Navy. After boot camp, Philip went to radio school in Newport, Rhode Island and then amphibious 
training in Little Creek, Virginia.  During his service, Schreiber fought in the battle of Leyte Gulf and 
the invasions of the islands of Leyte, Luzon, Samar, Morotai and Okinawa. After the war, Philip earned 
his Bachelor of Business Administration from Pace University and later worked for 3M Company in 
their Pharmaceutical Sales Department. 

De foto’s van de gebroeders Schreiber zijn afkomstig uit het familiearchief en werden op verzoek van 
Philip Schreiber door zijn zoon David, die in Israël woont, naar mij gemaild. 

Met speciale dank aan Hans Kremer, Philip en David Schreiber, zonder wier hulp en welwillendheid  
dit artikel niet in deze vorm tot stand had kunnen komen. 
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HET OUDE POSTKANTOOR VAN MERAUKE STAAT ER NOG! 

Jan Heijs m.m.v. Redactie 

Velen van ons kennen Jan Heijs als schrijver van artikelen over poststukken in politiek 
turbulente tijden, die hij regelmatig publiceert in een serie afleveringen getiteld ’De tandjes van 
de macht.’ Jan is via zijn vrouw, die als kind in Merauke woonde, echter ook betrokken geraakt 
bij het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Beiden zijn al jaren actief voor de stichting 
‘Papua Jeugd naar School’(PJNS) en reizen regelmatig naar Papua om projecten te starten en 
te begeleiden. Op ons verzoek geeft hij filatelistische informatie en stuurt hij foto’s. 
In ZWP 159, blz. 39 – 43 (IJ 3-7) schreef hij een artikel over zijn activiteiten: ‘Voormalig
Nederlands Nieuw-Guinea: hoe is het nu in West-Papua?’ Dit ging vergezeld van enkele foto’s 
van het oude postkantoor van Merauke, dat inmiddels tot woonhuis was getransformeerd. 
Welnu, Jan is onlangs weer in Merauke geweest en meldt ons dat het postkantoor nog steeds 
bestaat! Hij stuurde ditmaal twee foto’s. Er was weliswaar een verbouwing aan de gang, maar 
het pand lijkt in zijn oorspronkelijke staat te worden gehandhaafd, althans aan de buitenkant.  
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STEMPELS VOOR ONBESTELBARE STUKKEN OP N.N.G 

Wim Vink 

Het Voorzetje 17.1 van Han Dijkstra in ZWP 171 op pagina 64/65 deed mij nog eens kijken 
naar een paar stukken uit mijn archief. 

Toen mijn vrouw en ik in april 1962 met verlof gingen, hebben we in de daaraan vooraf gaande 
drukte (het huis moest bijvoorbeeld veegschoon worden opgeleverd) blijkbaar niet alle 
connecties van onze adreswijziging op de hoogte gesteld. Daaraan dank ik nu twee kaarten met 
een afdruk van het stempel voor onbestelbare stukken. 

De eerste kaart is gefrankeerd voor zeepost buitenland en gestempeld te Honolulu, Hawaii, op 
29 augustus 1962. Op de achterzijde staat een afdruk van stempel Manokwari 4 van 7 december. 
Het is natuurlijk niet duidelijk of deze vertraging tot stand kwam door verstoorde verbindingen 
of op het werkadres, waar bijna geen personeel meer over was. Wel is het waarschijnlijk, dat 
het stempel Manokwari de datering is van de stempels op de adreszijde voor ‘Onbestelbaar’ en 
‘Zeepost’.

Het Hoofdbestuur PTT in Hollandia bestelde op 20 maart 1962 zes "rubberstempels voor de 
behandeling van onbestelbare stukken" bij BOPTT in Den Haag, die reeds de volgende dag de 
productiebestelling plaatste. Op 19 april werden de stempels per aangetekende zeepost 
verzonden. Voor deze order betaalde Hollandia per postwissel f 22.68 aan BOPTT. 

De tweede kaart is in Nederland gefrankeerd als binnenlandse brief t/m 20 g; het porto voor een 
briefkaart naar Nieuw Guinea was 8 cent per zeepost en 28 cent per luchtpost. Het stempel 
Haarlem-Station is van 31 augustus 1962. Linksboven staat het aankomststempel Manokwari 4 
van 13 november. Na de adreswijziging ging de kaart weer naar het postkantoor, waar – 
vanwege de beschikbare ruimte – het stempel voor onbestelbare stukken linksboven werd 
afgedrukt, afgevinkt op "vertrokken" en gedateerd met (wederom) Manokwari 4 op 16 
november 1962.  
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Joop Hoogenboom bezit ook een stuk met het stempel voor onbestelbare stukken, eveneens  
uit Manokwari.  Hij stelde scans beschikbaar.  

Deze haastbrief is gefrankeerd met f 0,25 voor interlokaal verkeer tot 20 gram, dat vrij is van 
luchtrecht; voor aantekenen is het tarief f 0,40 en voor expresse nog eens f 0,60, totaal f 1,25. 
De brief werd in de vroege ochtend van 20 augustus 1962 in Fakfak gepost en op 8 uur 
afgestempeld met FAKFAK-1. De volgende morgen werd de brief in Manokwari al 
afgestempeld om 12 uur met stempel 4 en ingeschreven onder nummer 917 van augustus. 
Helaas, ondanks de zeer snelle bestelling toch twee dagen te laat! Volgens de aantekening van 
de postbeambte was de geadresseerde op 19/8 vertrokken! Op 3 september was de brief weer 
terug in Fakfak. 

In het aangehaalde Voorzetje van Han Dijkstra staan een paar "harken" afgebeeld, maar uit het 
bovenstaande blijkt, dat die niet de rechterzijde van het stempel voor onbestelbare stukken 
kunnen zijn. Het laatste meet 60 bij 38 mm. Wie heeft een beter idee? 

Met dank aan Joop Hoogenboom. 
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GIROSTORTING:  TE VEEL AAN STORTINGSRECHT BETAALD 

Nico de Weijer 

Iedereen kon een bedrag storten op andermans postrekening en zo een betaling aan de 
rekeninghouder doen. Eind vijftiger en begin zestiger jaren van de vorige eeuw werd in 
Nederlands Nieuw-Guinea van deze betalingsmogelijkheid veel gebruik gemaakt. Vooral 
betalingen aan de water- en elektriciteitsbedrijven vonden zo plaats. Met de rekening zond het 
bedrijf een deels voor-ingevuld stortingsbiljet mee. De kosten voor de betaler van het bedrag 
waren 10 cent per 100 NG-gulden (of een deel daarvan). De stortingskosten waren maximaal 5 
gulden en de formulierkosten waren 2 cent. Het maximale stortingsbedrag was bij een 
postkantoor 50.000,= NG-gulden of 10.000,= NG-gulden (f.) bij een hulp-of bijpostkantoor. De 
tarieven bleven tot aan het einde van de UNTEA-periode ongewijzigd. 
Het was dus voor een postambtenaar vrij makkelijk om het stortingsrecht vast te stellen.  

 Gestort bedrag  f. 3.543,23; 
f. 3.500,=: recht  f. 3,50, plus 10 cent voor het 
resterende deel van f. 100,=, zijnde 43,23. 
Te betalen stortingsrecht 3,50 + 0,10. 
 Betaald stortingsrecht f. 3,60 

(correct)

 Gestort bedrag  f. 345,35; 
f. 300,=: recht 30 cent,  plus 10 cent voor het 
resterende deel van f. 100,=, zijnde 45,35. 
Te betalen stortingsrecht 0,30 + 0,10. 
 Betaald stortingsrecht f. 2,25 

(dus  f. 1,85 te veel)

De verklaring voor het veel te veel betalen is dat de postambtenaar niet het girostortingstarief 
maar ten onrechte het postwisseltarief heeft toegepast. Voor een betaling per postwissel van  
f. 300,=  tot en met f. 500,= moest wel  f. 2,25 worden betaald (zie volgende tabel).   

Ook wordt soms een recht van 2 cent te hoog geheven, maar dan zijn de formulierkosten van  
2 cent voor het stortingsbiljet bij het stortingsrecht geteld. 
Een te weinig berekend recht komt ook voor.  Dit wordt meestal veroorzaakt doordat de 10 cent 
voor het resterende deel van 100 gulden buiten beschouwing is gelaten.  
Heeft u ook afwijkende stortingstarieven in uw verzameling die u niet kunt verklaren, dan 
ontvang ik graag uw melding, liefst vergezeld van een duidelijke scan (300 dpi). 
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SINT MAARTEN: TOEN ALLES NOG ZO MOOI WAS 

Han Dijkstra 

Ter introductie een afbeelding van de eilandzegel van St. Maarten, die n.a.v. ’10-10-10’ werd 
uitgegeven, de dag waarop het eiland zijn felbegeerde nieuwe status verwierf van afzonderlijk 
land binnen het Koninkrijk. Deze bevindt zich op een ansichtkaart, waarvan alleen het bovenste 
gedeelte van de achterzijde is afgebeeld (Afb. 1). 

Afb.1. Merkwaardige stempelfout in de datering: 15.II.20 –11, waarmee blijkbaar 15 februari 2011 wordt bedoeld. 

Met de verwoestingen van de orkaan Irma nog vers in het geheugen, en de nasleep in de vorm 
van conflicten over de hulpverlening tussen de bestuurders van St. Maarten en de Nederlandse 
regering, is het wellicht een goed idee om twee ansichtkaarten te bekijken uit de tijd toen alles 
nog zo mooi leek op ‘The Friendly Island’. 

De eerste is een kaart uit 1969 met een opvallende ‘duofrankering’, gefrankeerd met een Franse 
postzegel (links) en een postzegel van de Nederlandse Antillen (rechts) (Afb. 2).   
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“Maakwerk!”, zal de eerste reactie zijn. En dat is het ook. Ik vond deze kaart ooit in een eurobak 
op een beurs en besloot deze aan te schaffen, omdat je bij ZWP vrijwel nooit iets tegenkomt 
van het Franse gedeelte van het eiland. Mijn vermoeden dat het een in grote aantallen 
vervaardigde souvenirkaart is, lijkt vooralsnog niet juist: de Antillenverzamelaars binnen onze 
vereniging hebben deze kaart niet eerder gezien. De geschreven tekst aan de linkerzijde maakt 
duidelijk, dat ene Al Kugel de kaart als curiositeit heeft gestuurd naar de New England Stamp 
Co. in Boston. Hij noemt het eiland “one of the nicest Caribbean islands”. De voorzijde toont 
een nostalgisch straatbeeld van Marigot in het Franse gedeelte (Afb. 3).  

Afb. 3. Straatbeeld van Marigot, met o.a. een Frans verkeersbord en een ‘tricolore’. De auto op de voorgrond lijkt een Daffodil 

32 uit 1966, erachter links staat een kleine Peugeot geparkeerd. Ook het wagenpark was gemengd Nederlands-Frans! 

Bekijken we nu de stempels op de zegels, dan vallen die op de Franse zegel het meest op. Het 
blijken twee afdrukken te zijn van een (niet-postaal?) stempel ‘St. Martin 97127’. Via 
Wikipedia wordt alles duidelijk. Voor 2007 was er een arrondissement bestaande uit de 
eilanden St. Martin en St Barthélémy (22 km zuidwestelijk van St. Maarten). Dit was een Frans 
arrondissement, dat deel uitmaakte van het département Guadeloupe, genoemd naar het 
hoofdeiland. Het arrondissement bestond uit drie cantons en twee communes. Het nummer van 
het arrondissement St. Martin was 97127, dat van St. Barthélémy 97123. Dit verklaart het 
stempel op de Franse postzegel. Het ‘Nederlandse’ stempel is St. Maarten - Philipsburg 1 – 9 
II 69.  

Dat St. Martin vroeger deel uitmaakte van het departement Guadeloupe, wordt mooi 
geïllustreerd door een ansichtkaart uit 1993 (Afb. 4). Dit is een kaart, die is uitgegeven in het 
Nederlandse gedeelte, echter gepost in het Franse. 
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Afb. 4. Machinestempel 971 St.-Martin Guadeloupe 23-3.1993. 

Het op de vorige bladzijde genoemde arrondissement werd opgeheven op 22 februari 2007, 
toen de communes van St. Martin en St. Barthélémy officieel werden losgemaakt van 
Guadeloupe. Daarna werden zij elk een afzonderlijk overzees rijksdeel van Frankrijk, een 
zogenaamde ‘COM’. Dit staat voor ‘collectivité d’outremer’. Andere gebieden met een COM- 
status zijn Saint-Pierre-et-Miquelon, Frans Polynesië en Wallis en Futuna. Deze gebieden 
hebben echter hun eigen postzegels, welk voorrecht St. Martin en St. Barthélémy (nog) niet is 
gegund. 

Hoewel momenteel het Franse gedeelte van St. Maarten in de media in voornamelijk positieve 
zin ten voorbeeld wordt gesteld aan het Nederlandse, wanneer het openbaar bestuur en 
slagvaardigheid in tijden van rampen betreft, bestaat ook hier de noodzaak op te treden tegen  
wanbestuur en corruptie van lokale autoriteiten.  

Gaan wij in filatelistisch opzicht nog iets merken van orkaan Irma? In het Franse gedeelte 
waarschijnlijk niet, maar in het Nederlandse vast en zeker! In 1995 werden drie toeslagzegels 
uitgegeven voor de slachtoffers van orkaan Luis (NVPH 1099 – 1101). Nu zullen het er zeker 
meer zijn! Te verwachten onderwerpen: hulp slachtoffers, wederopbouw, koninklijk bezoek. 

Hopelijk is dit artikel voor iemand met meer kennis over het Franse deel van het eiland een 
aanzet om iets te schrijven over St.-Martin voor een toekomstig nummer van ons blad. 

Bron: Wikipedia 
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RIVIERBOOTDIENST BOVEN SURINAME 

Peter Storm van Leeuwen 

Ineens doemt daar uit een partijtje oude Surinaamse poststukken een ‘minder mooie’ briefkaart 
op, afgestempeld met een vierkantstempel BOVEN SURINAME II van 6-2-1908. Huh? Heb ik 
dat ooit eerder gezien? Toch maar eens nader bekijken, en dan trek ik uiteraard het onmisbare 
standaardwerk van Willem K. Erfmann & Egbert B. Stuut uit de boekenkast. En ja hoor, 
stempeltype 2B is iets bijzonders. Op blz. 100 van deel I staat namelijk: ‘Slechts een briefkaart 
bekend, gedateerd 6-9-1905.’ 

In tegenstelling tot de in het boek beschreven briefkaart gaat de hierbij afgebeelde kaart juist 
naar Paramaribo om daar op dezelfde dag nog voor aankomst te worden afgestempeld. De 
geadresseerde is Th. Küster, per adres Heeren C. Kersten & Co., het bekendste zendings- en 
handelshuis. Over Th. Küster geeft google geen bijzonderheden prijs. Gelukkig is de naam van 
de afzender wel te lezen: P. Hellström. Ook al geen Nederlandse roots. De tekst op de 
schrijfzijde is in vrijwel onleesbaar Duits neergekrabbeld. In elk geval geen locatie, ook geen 
datum. Maar wat onthult google over P. Hellström? Hij is lid van de Evangelische Broeder 
Gemeente en leraar van de kerk op Domburg. Voor verdere bijzonderheden kunnen we ook 
terecht bij Erfmann & Stuut in deel I op blz. 63-64. Een mooie overzichtskaart, met daarop 
natuurlijk ook Domburg, staat op blz. 54. 
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Wat ons verder nieuwsgierig maakt is dat er ook een vierkantstempel BOV: SURINAME I 
bestaat. Raar eigenlijk: waarom BOV: en geen BOVEN? Maar er zijn dus twee nummers: I en 
II. Waar duidt dat op? We blijven bij het standaardwerk over Suriname en vinden op blz. 52 
bovenaan de beschrijving van twee ‘Boven Suriname’-lijnen, die een bootdienst onderhielden 
op de bovenloop van de Suriname-rivier, en welke plantages zij aandeden. Deze informatie 
werd verkregen dankzij bestudering van de Surinaamsche Almanak van 1909. 

Wekelijks op maandag, donderdag en zaterdag voer de ‘Wilhelmina’ op de Boven Suriname 
tot de Guineesche Vriendschap (zie voor de locatie de kaart op blz. 54, en voor de 
rivierbootdiensten het kaartje op blz. 53). ‘Onze’ briefkaart werd afgestempeld op 6 februari 
1908, en dat blijkt op een donderdag te zijn. Daaruit zou je (voorzichtig?) kunnen concluderen 
dat het vierkantstempel BOVEN SURINAME II op de ‘Wilhelmina’ is gebruikt, en het 
vierkantstempel BOV:SURINAME I dan op de ‘Henri’ en/of de ‘Tampico’ van de andere lijn, 
namelijk de lijn Boven Suriname tot Boschland. 

Veel poststukken afgestempeld met stempels van rivierbootdiensten gaan naar of zijn afkomstig 
van plantages. Van welk ZWP-lid kunnen we eens een boeiende verzameling ‘Post van en naar 
plantages’ bewonderen? 

******* 

SURINAM IN MAURITIUS 

Derk Hoek  

Een mooie vondst is het hier afgebeelde fragment van een poststuk uit Mauritius. Het meest bijzondere is 
niet de fraaie frankeerzegel van 15 cent met de afbeelding van een zee-egel, maar een duidelijke 
stempelafdruk van het kantoor Surinam, gedateerd 1 augustus 1970. 

Dit maakt nieuwsgierig! Informatie is snel te vinden via Wikipedia, waaruit blijkt dat Surinam een dorp 
is in het Savanne District, aan de zuidkust van het eiland Mauritius. In 2011 telde het 10.507 inwoners. 
De connectie tussen Suriname en Surinam, Mauritius, is echter nog niet duidelijk.  
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 TWEE BRIEVEN VAN PARAMARIBO NAAR VREED-EN-HOOP 

Willem Erfmann m.m.v. Redactie 

Willem Erfmann zond de redactie kopieën van twee poststukken, die van Paramaribo naar Brits 
Guyana zijn gezonden. Zij dienen als aanvulling op het artikel van Han Dijkstra in ZWP 171: 
‘Among friends in het andere Guyana’ (ZWP 171, blz. 58-63 = GUY 1-6). Beide stukken zijn 
gezonden aan een postzegelhandelaar in Demerara, via het kantoor Vreed-en-Hoop in Brits 
Guyana, dat ook in het artikel werd genoemd. 

Afb. 1a

De eerste brief (Afb. 1a) is op 7 mei per aangetekende post vanuit Paramaribo verzonden. Het 
adres van de handelaar is bijzonder: Pouderoyen West Bank. In Pouderoyen waren suikerriet- en 
koffieplantages. Het Nederlandse Poederoijen ligt in het zuidwesten van de provincie Gelderland. 

Afb. 1b

Op de achterzijde (Afb. 1b) bevinden zich, wat Brits-Guyana betreft, twee stempels: een stempel voor  
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aangetekende post: Registration G.P.O.B.G. (= General Post Office British Guiana) 10 MY 26 en 
een aankomst- of doorgangsstempel Vreed-en-Hoop B. Guiana van dezelfde datum. 

Het tweede stuk is een soort van gevouwen circulaire van de Administratie van Financiën uit 
1927, waarin de uitgifte van de Groene-Kruiszegels (NVPH 127-129) wordt aangekondigd. Deze 
circulaire, gefrankeerd met NVPH 111, afstand ster 2 mm, kan worden beschouwd als een 
voorloper van de circulaires van de Filatelistische Dienst (Afb. 2a, 2b). 

Afb. 2a

Voorzijde: de stempeldatum is niet goed leesbaar, maar het aankomst- of doorgangsstempel 
Vreed-en-Hoop van 27 juli geeft aan dat het stuk in juli vanuit Paramaribo is verzonden.

                            SUR 326 
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Afb. 2b. De binnenzijde met de aankondiging van de uitgifte van de Groene-Kruiszegels van 1927. 

***** 
Willem stuurde bovendien een kopie  van een een kort artikel van A.M. Benders met de titel ‘Een 
onbekende kolonie: de Berbice’, dat is verschenen in (Maandblad) Philatelie, december 1971, p. 
565). Hierin staat eveneens een zegel van Brits-Guyana met een stempel Vreed-en-Hoop 
afgebeeld. 
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MENGFRANKERINGEN VAN DE REPUBLIEK SURINAME 

Bert van Marrewijk 

Inleiding 

Sommige filatelistische begrippen worden kennelijk zo vanzelfsprekend geacht, dat ze in de 
filatelistische naslagwerken geen eigen lemma krijgen. Ik zocht naar een definitie voor 
‘mengfrankering’  in vier Nederlandstalige werken, ‘Häger’s Filatelie Encyclopedie’ (1), het 
‘Basisboek Filatelie’ (2) van Van der Flier en ‘Filatelie van A tot Z’ van dezelfde auteur (3) en 
tenslotte in de drie delen van het ‘ABC van het postzegels verzamelen’ (4), de bijbel van de 
inmiddels ook al ter ziele gegane Stichting Jeugdfilatelie Nederland. Maar in geen van deze 
werken kreeg het begrip een eigen omschrijving. 

Dus geef ik maar een eigen invulling aan dit fenomeen: 
‘Een mengfrankering is elke combinatie van postzegels uit verschillende emissies dan wel van 
postzegels met andere zegels, waardevignetten of waardestempels’.  

Tot de twee laatstgenoemde categorieën reken ik o.a. loketfrankeerstroken, machinestempels 
en roodfrankeringen. Combinaties van frankeerzegels uit één emissie vallen buiten de definitie. 
Die duid ik aan als combinatiefrankering. 

Mengfrankering van de Republiek Suriname 

Mengfrankering van frankeerzegels uit verschillende emissies zijn uiteraard ook bij het 
moderne Suriname meer regel dan uitzondering. Dat kan af en toe best een aardig ‘schilderijtje’ 
opleveren (Afb. 1) , maar filatelistisch is het weinig interessant. Integendeel, mengfrankeringen 
van deze aard worden al gauw -hoewel niet altijd terecht- als ‘maakwerk’ of ‘filatelistische 
frankering’ weggezet. Ik laat ze hier verder buiten beschouwing omdat de mogelijkheden bij 
een uitgifte van zo’n 80 postzegels per jaar eindeloos zijn. 

Afb. 1. Pakketkaart met vaag stempel Zorg en Hoop 17.-3.87 naar Amsterdam. Bonte frankering 
met uitsluitend zegels van na de onafhankelijkheid.
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Interessanter zijn mengfrankeringen die een beetje of helemaal ‘uit nood geboren’ zijn. Die 
ontstaan meestal in roerige tijden van revolutie, oorlog, machtswisseling of sterke inflatie. De 
Republiek Suriname heeft in zijn korte geschiedenis al een aardig rijtje aan beroering gehad (de 
sergeantencoup van februari 1980, het Militair Gezag, de Burgeroorlog tussen het Nationaal 
Leger van Desi Bouterse en het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk). Maar eigenlijk 
hebben die gebeurtenissen weinig filatelistische sporen nagelaten. De hier te behandelen 
mengfrankeringen van Republiek Suriname zijn bijna uitsluitend een gevolg van de interne 
situatie bij de postorganisatie zelf en -in toenemende mate- het restrictieve beleid van de 
buitenlandse Agency, die voor de postzegeluitgiften en de distributie verantwoordelijk is. 
Daarnaast speelden ook de sterke ontwaarding van de Surinaamse gulden (SRF) in de periode 
1993-2003 en de invoering van de Surinaamse dollar op 1 januari 2004 een belangrijke rol. 

Vormen van mengfrankering 

Bij de behandeling zal ik zo veel mogelijk een chronologische volgorde aanhouden, maar soms 
moet ik daar van afwijken. 

1. Combinatie van postzegels uit de Koninkrijks-/autonomieperiode met zegels van de  
Republiek Suriname.

Op het moment dat Suriname onafhankelijk werd, 25 november 1975, werden ook de eerste 
acht republiekzegels uitgegeven: drie lage waarden (Zo. 1-3; Afb. 2) in siervelletjes van 10 
zegels en vijf zegels in guldenswaarden (Zo. 7-11; Afb. 3) ter vervanging van de Juliana Regina 
zegels uit 1959 (NVPH 331-334; Afb. 4). Pas in februari 1976 volgden een serie bijplakwaarden 
van 1 tot 5 cent (Zo. 12-16; Afb. 5) en twee aanvullingswaarden met nationale symbolen (vlag 
en landswapen; Zo. 17-18; Afb. 6. 

Afb. 2. Suriname onafhankelijk 25 november 
1975. 

Afb. 3. Drie nieuwe guldenswaarden uit de 
emissie Centrale Bank van Suriname, uitgegeven 

25.11. 1975 (2½ en 5 Gulden) resp. 5.5.1976  
(10 Gulden). 

Afb. 4. Drie van de fraaie oude 
guldenswaarden Juliana Regina  
uit 1959.

Afb. 5. Drie bijplakwaarden van 
18.2.1976. 

Afb. 6. Nationale  
symbolen: vlag en lands-

wapen, uitgegeven  
3.3. 1976.
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Anders dan je zou verwachten, zijn de onafhankelijkheidszegels en de zegels met nationale 
symbolen verhoudingsgewijs weinig op echt gelopen op stukken terug te vinden; Afb. 7. 

Afb. 7. Republiek Suriname nr. 1 op drukwerkenvelop naar Bilthoven.

Naast de eigen zegels bleven enkele langlopende series uit de autonomieperiode -de 
landschapszegels van 1965 (NVPH LP35-46) en de vlinderreeks van 1972 (NVPH LP47-59)- 
nog lang in gebruik. Mengfrankeringen met de vlinderzegels zijn heel normaal (Afb. 8a/b). 
Ook mengfrankeringen met landschapszegels kom je regelmatig tegen, maar het betreft dan 
nagenoeg altijd de heruitgave van 1976-78 in de vorm van postzegelboekjes, herkenbaar aan de 
een- of tweezijdig ontbrekende tanding). 

Afb. 8a. Luchtpostbrief van Paramaribo 
22.III.76 naar Amsterdam. Mengfrankering 
met vlinderzegel 20 cent uit de 
autonomieperiode. 

Afb. 8b. Luchtpostbrief 21.XII.78 van Paramaribo 
naar Bilthoven. Mengfrankering met vlinderzegel 
50 cent uit de autonomieperiode. Overgefrankeerd 
of zware brief? 
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Zoals Afb. 7 al liet zien worden ook de vogeltjeszegels uit 1966 (NVPH 439-446) nog enkele 
jaren als bijplakwaarde of zelfs als volledige frankering aangetroffen; Afb. 9a/b. 

Afb. 9a. Prentbriefkaart van Paramaribo 17.II.78 
naar Middelburg. Mengfrankering met 

vogeltjeszegel 6 c uit 1966.

Afb. 9b. Luchtpostbrief van Zorg en Hoop 
15.II.76 naar Wageningen, NL. Geheel 

gefrankeerd met vogeltjeszegels 5 c uit 1966.

Als we de NVPH Speciaal Catalogus mogen geloven, zouden ook een aantal gelegenheids-
zegels van de laatste jaren voor de onafhankelijkheid pas op 31 december 1975 buiten gebruik 
gesteld zijn en de Juliana Reginazegels  van 1959 zouden zelfs onbeperkt geldig zijn gebleven. 
Dit lijkt me onwaarschijnlijk en ik ben ze ook nooit op stukken uit de republiekperiode 
tegengekomen. Hier ligt nog werk te doen heren redacteuren van de NVPH! 

2. Mengfrankering met portzegels uit 1950. 

In 2007 werd een grote voorraad portzegels –(vooral) van 25 en 75ct- uit de emissie 1956 in 
een opslag aangetroffen. Deze zijn aan verschillende postvestigingen verstrekt om als gewone 
frankeerzegels te worden opgebruikt. Zowel enkel- als mengfrankeringen van deze zegels zijn 
bekend; Afb. 10. 

Afb. 10. Late mengfrankering SRD 2,50 + 75 cent portzegel uit 1956. Van Nieuw Nickerie  
12-7.2010 naar Wageningen, NL.
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3. Mengfrankering met ‘Port Payé’-zegels in de SRF-periode. 

In de jaren van toenemende ontwaarding van de Surinaamse gulden (1993-2003) en dus van 
snelle en sterke verhogingen van de posttarieven, kwam Surpost (of de agency?) op het idee om 
drie zegels uit de vogelserie van 1977, waarvan nog grote voorraden voorhanden waren, te 
voorzien van een opdruk ‘Port Payé’ (Zo. 798-800), waardoor deze konden worden opgeruimd. 
Aanvankelijk zijn deze P.P.-zegels voornamelijk gebruikt voor de frankering van (prent)brief-
kaarten (en soms ook brieven) naar buitenlandse bestemmingen; Afb. 11a/b.  

Afb, 11a. Zegel vogelserie 55 ct met opdruk ‘Port Payé’ op Postbankenvelop. Van Paramaribo 
16.12.94 naar Amsterdam. Frankeerwaarde (minimaal) SRF 25. 

Afb. 11b. Prentbriefkaart 
met zegel vogelserie 1977 
60 ct met opdruk ‘Port 
Payé’. Van Parama-
ribo/Nieuwe Haven 
15.XII.08 naar Amsterdam 
ZO. Frankeerwaarde  
SRD 1,40. Geschreven 
aanduidingen 25 12 08  
en 01 01 09 zijn een 
Surinaamse manier van 
Kerst- en Nieuwjaarswens 
op prentbriefkaarten, 
vergelijkbaar met ons  
Z.K., G.N., p.f. en m.v.g. 
(vanwege het lagere 
porto!). 

Maar al heel gauw werden deze zegels ook als bijplakwaarden op velerlei poststukken gebruikt; 
Afb. 12a.  

Later zijn ook twee Kerstzegels uit 1995 voorzien van een opdruk Port Payé . Deze komen veel 
minder als bijfrankering voor; Afb. 12b.  
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Afb. 12a. Brief van Paramaribo/Welgelegen 
…9.96 naar Stuttgart, gefrankeerd met SRF 150 

+ 4x P.P.-zegel op 60 cent vogel. 
Frankeerwaarde onduidelijk.  

Afb. 12b. Aangetekende Postbankenvelop met  
R-strookje Kwatta, van Welgelegen 21.1.97 

naar Amsterdam. Frankering SRF 1000 + ‘Port 
Payé’ (in zilver) op Kerstzegel SRF 295 uit 

1995. Frankeerwaarde onduidelijk.

In een aantal eerdere publicaties in ZWP heb ik (tevergeefs) geprobeerd om de bijtelwaarde van 
deze P.P.-zegels te ontraadselen.  

4. Combinatie van frankeerzegels en loketfrankeerstempels. 

Om de schaarste aan zegels op vooral kleinere postvestigingen te ondervangen, werden alle 
vestigingen vanaf 1994 voorzien van een baarfrankeermachine, waarmee maximaal waarden 
tussen 1 en 9999 cent konden worden aangebracht; Afb. 13. Bij frankeerwaarden boven SRF 
99,99 (bij  sommige machines al vanaf 9,99) werd in een aantal machines de ‘C’ weggekapt, 
zodat waarden in guldens tot SRF 9999 konden worden weergegeven. In andere machines bleef 
de ‘C’ gewoon staan en moet dan als ‘G’ gelezen worden. Onvolledig gefrankeerde stukken 
werden soms met de frankeermachine aangevuld. Afb. 14a en 14b tonen voorbeelden van 
mengfrankering van postzegels en baarfrankeerstempels. 

Afb. 13. Prentbriefkaart met baarfrankering 6000 c. Geen plaats/kantoornaam. Gedateerd 27.I.95; 
naar Sas van Gent. Juist tarief SRF 60.
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Afb. 14a. Mengfrankering vogelzegel SRF 5 + 
baliefrankeerstempel 5500 c. Samen SRF 60. 

Van Paramaribo -1.12.94 naar Heerde.  
Juist tarief. 

Afb.14b.Mengfrankering frankeermachinestempel  
Ali’s Drugstore, gebruikt als baarfrankering;  

•105 c (= SRD 1,05) + ‘opgewaardeerde’ zegel 
35 c sinaasappel. Samen SRD 1,40. Datering 

07.III.06. Juist tarief.

5. Combinatie van dollar- en guldenswaarden. 

Op 1 januari 2004 werd de Surinaamse gulden (SRF) vervangen door de Surinaamse dollar 
(SRD). Voor 1000 SRF kreeg men 1 SRD terug. De posttarieven werden dus ook 1/1000 van 
het vigerende guldentarief. Zo werd de prijs voor een (prent)briefkaart naar Nederland 
veranderd van SRF 1400 naar SRD 1,40. Via tariefstappen SRD 1,85 (2009), 2,10 (2011), 4,20 
(2015) kwam in maart 2016 uiteindelijk het huidige tarief van SRD 6,20 tot stand  

In het eerste dollarjaar mocht ook nog met oud geld worden betaald; zelfs werden in dat jaar 
naast postzegels in SRD ook nog enige zegels in SRF uitgebracht. De emitterende agency was 
kennelijk overvallen door de valutaverandering en had al wat series in (hoge) guldenswaarden 
‘op de plank liggen’. Je zou dus verwachten, dat mengfrankeringen tussen dollarwaarden en 
hoge guldenzegels heel normaal zijn, maar dat is niet het geval. Ik kan er geen voorbeeld van 
laten zien! Wie van de lezers heeft stukken met deze mengfrankering? 

6. Mengfrankering van dollarwaarden met opgewaardeerde centenzegels uit de SRF-
periode. 

Door de snelle inflatie zat Surpost met grote voorraden ‘waardeloze’ SRF-centenzegels. Maar 
geen nood, een aantal daarvan, m.n. de 35ct sinaasappel (Zo. 565), de 25, 35 en 50ct keverzegels 
(Zo. 764-769) en enkele vogelwaarden uit 1977 (o.a. 45, 55 en 60ct ; Zo. 84, 85, 68), maar ook 
enkele gelegenheidszegels, werden ‘opgewaardeerd’ tot dollarwaarden. De slimmerd die in 
2003 nog wat vellen van deze waarden voor een prikkie had gekocht, kon een aardige klapper 
maken; zijn zegels waren ineens 1000x zoveel waard!  

Verzamelaars waren zeker niet blij met deze opwaarderingsactie. Bijna alle prentbriefkaarten 
uit de eerste jaren na de dollarisering werden beplakt met een strip of blokje van vier 
sinaasappelzegels van 35ct (Afb. 15) en een enkele maal met keverzegels; Afb. 16. De echte 
dollarzegels kreeg hij pas (veel) later (Afb. 17) en de meeste zijn helemaal niet op gewone post 
te vinden.  

Wel kun je regelmatig mengfrankeringen tussen frankeerzegels in dollarwaarde en ‘opgewaar-
deerde’ centenzegels aantreffen; Afb. 18 en 19.
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Afb. 15. Prentbriefkaart van Paramaribo 
13.IV.07 naar Amstelveen. Tarief SRD 1,40 
voldaan met strip van 4x 35 c ‘sinaasappel’, 

opgewaardeerd tot dollarwaarde.

Afb. 16. Prentbriefkaart met onleesbare datum, 
gefrankeerd met vier samenhangende 

‘opgewaardeerde’ keverzegels 35 ct uit 1993. 
Frankeerwaarde SRD 1,40, dus van voor 2009.

Afb. 17.  Prentbriefkaart van 
Paramaribo/Nieuwe Haven 

25.VIII.08, voorzien van 
zeldzame frankering met drie 

zegels uit de vlinderserie 2005 
(Zo. 1295, 1303, 1305). Juist 
tarief SRD 0,15 + 0,45 + 0,80 

= SRD 1,40.  

Afb. 18. Prentbriefkaart van 
Paramaribo/Nieuwe Haven 

08.XII.20-13 (blauw stempel) 
naar Lemmer. Mengfrankering 

SRD 0,75 en 0,80 + 
’opgewaardeerde’ vogelzegel  

55 ct uit 1977. Samen SRD 2,10. 
Juist tarief. 

Afb. 19. Prentbriefkaart van 
Paramaribo 21.IX.2015 naar 
Amsterdam. Mengfrankering 

SRD 1,00 + 
‘opgewaardeerde’ vogelzegel 

55 ct. Totaal SRD 1,55. 
Tarief SRD 4,20, dus zwaar 

ondergefrankeerd. Toch 
onbeport doorgelaten. 

7. Mengfrankeringen van hoge guldenswaarden en ‘opgewaardeerde’ centenwaarden. 

Enkele jaren na de valutawisseling trof Surpost kennelijk weer een voorraad overtollige zegels 
uit de guldenperiode aan. Op wens- en groetkaarten uit 2006-2007 tref je vaak een merk-
waardige combinatie SRF 1100 + 60 cent; Afb. 20. De zegel van SRF 1100 is de lage waarde 
uit de UPAEP-serie van het jaar 2000: ’aids-bestrijding’ (Zo. 1080-1081). UPAEP is de 
Amerikaanse tegenhanger van de vroegere CEPT in Europa. De UPAEP-zegel telt voor SRD 
0,80 mee; kennelijk is de doorgaande inflatie van de gulden in 2004 in de waarde 
verdisconteerd. De rest van het tarief van SRD 1,40 wordt voldaan door de tot SRD 0,60 
opgewaardeerde 60-cent Kerstzegel (Zo. 748) uit 1992. Dit is geen toevallige combinatie, want 
ik heb er minstens vier, alle uit dezelfde periode. Vermoedelijk werd die zegelcombinatie aan 
de postloketten als ‘opruimingszegels’ verstrekt.  
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Afb. 20. Prentbriefkaart van Paramaribo/Nieuwe Haven 13.IV.2007 naar Amersfoort met de 
opmerkelijke mengfrankering SRF 1100 + ‘opgewaardeerde’ 60 c Kerstzegel 1992. 

Frankeerwaarde SRD 0,80 + 0,60 = SRD 1,40.

8. Mengfrankering van dollarzegels met ‘Port Payé’-zegels. 

Ook in de dollarperiode wordt nog dankbaar gebruik gemaakt van de blijkbaar onuitputtelijke 
voorraad ‘Port Payé’-zegels (alleen Zo. 799 en 800). Zelfs in maart 2017 trof ik stapels vellen 
van het overdrukte 60ct-zegel op verschillende postvestigingen (o.a. Paramaribo, VK Office 
Supplies en Totness) aan. Bij het begin van de dollarperiode werden de P.P.-zegels gewaardeerd 
op SRD 1,40, het (brief)kaarttarief voor Europa. Na de verhoging van dit tarief tot SRD 1,85 in 
2008 werd ook de waarde van de P.P.-zegel aangepast, maar bij volgende tariefwijzigingen 
gebeurde dit niet meer. Ook anno 2017 is de verkoopprijs en de plakwaarde  van deze zegel 
gehandhaafd op SRD 1,85.   

 Mengfrankeringen met deze P.P.-zegel komen tot op de dag van vandaag algemeen voor; Afb. 
21-22. 
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Afb. 21. Prentbriefkaart van 
Paramaribo/Nieuwe Haven 17.III.20-11 

(stempel vaag) naar Neede. 
Mengfrankering SRD 0,25 + ‘Port Payé’-
zegel. Frankeerwaarde SRF 1,85. Totaal 

SRD 2,10. Juist tarief

Afb. 22. Prentbriefkaart van Paramaribo  
27.04.20-17 naar Leiden. Mengfrankering 

SRD 2,50 + 2x ‘Port Payé’ op 60 ct 
vogelzegel. Frankeerwaarde P.P.-zegels  

2 x SRD 1,85 = SRD 3,70.  
Totaal geplakt SRD 6,20. Conform tarief.

9. Postwaardestukken met bijfrankering. 

Postwaardestukken zijn in het naoorlogse Suriname weinig uitgegeven. De laatste briefkaarten 
uit 1948 (G 42-45) tonen nog de beeltenis van Koningin Wilhelmina en zijn echt gebruikt 
moeilijk te vinden. De laatste envelop (G 19) dateert zelfs uit 1939. Pas in 1969 verschijnt er 
een serie van vier luchtpostbladen (G 1-4). Deze worden ook in de republiekperiode 
doorgebruikt, meestal met bijfrankering; Afb. 23a/b.  

Afb. 23a. Luchtpostblad 20 c uit 1969,  
bijgefrankeerd met 55 ct. Totaal 75 ct.  

Juist tarief. Stempel Paramaribo 13.3.86. 

Afb. 23b. Luchtpostblad 30 c uit 1969, 
bijgefrankeerd met 30ct. Totaal 60 ct. 
Overgefrankeerd! Van Wageningen-

Nickerie 10.XII.77 naar Wageningen, NL.

Door de postdienst van de Republiek Suriname zijn naast enkele briefkaarten met ‘Port Payé’-
aanduiding, slechts een viertal briefkaarten met ingedrukt zegelbeeld (Zo. 1-4) uitgebracht. 
Deze zijn gebruikt schaars en meestal bijgefrankeerd; Afb. 24a/b.  
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Afb. 24a. Briefkaart 75 c van Paramaribo 
26.06.86 naar Arnhem. Juist gefrankeerd. 

Afb. 24b. Briefkaart 30 c, bijgefrankeerd met 
opruimingsopdrukken 35 ct (op 1 Gulden) en  

10 ct (op 85 ct). Samen 75 ct. Juist tarief.  
Van Paramaribo 28.8.87 naar Assen.

Bronnen 

(1) J. J. M. Kiggen et al., 1979. Hägers Filatelie Encyclopedie. Samsom Uitgeverij bv, Alphen aan den  
      Rijn – Brussel. , 1979. 
(2) A. van der Flier, 1990. Basisboek Filatelie (tweede druk).  
(3) A. van der Flier, 1994. Filatelie van A tot Z.  
(4) Jeugdfilatelie Nederland, 1998-2001. ABC van het postzegels verzamelen 1 t/m 3.  
(5) Bert van Marrewijk, 2017. Filatelie in Suriname aan het infuus; toestand zorgwekkend maar    
      stabiel. ZWP 49 (2): 308-322. 

 Officiële postzegelcatalogus Suriname 2015. Uitgeverij Zonnebloem. 

 NVPH Speciale Catalogus Postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen 2015. 

 Geuzendam’s Catalogus van de Postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen; 8e

editie (2008). 

 Diverse eigen bijdragen in ZWP Mededelingen.  
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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  

(slechts nog één exemplaar over !)

€50*/75

Piet van Putten, 
Nico de Weijer

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

€55*/80

Jan Heijboer en 
Theo Schalke

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

€15,- 

Bijlagen van het mededelingenblad 

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

€3,50

Maarten 
Severijn

Stempelatlas van de langebalkstempels van Nederlands-Indië 

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

Peter Storm van 
Leeuwen

Tarieven van Nederlands-Indië 1864-1949 

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

€4,50

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

€4,50

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

€4,50

De COMPLETE SET van 14 tarievenboekjes inclusief porto €45,-
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Rinus Dekker Posttarieven Nederlandse Antillen 1948 - 2009 €4,50
Wim Vink Post offices, Bestelhuizen and ‘Rumah2 Pos2’ in West New Guinea €4,50
Fred Bruijning, 
Jacques v Deelen, 
Teus Kamper

Gelegenheidstempels Republiek Suriname €4,50

Maarten Severijn, 
Peter Dufour 

Loop der treinen van de N.V. Spoorweg Maatschappij op Sumatra, 
Dienstregelingen ingaande 5 mei 1931, 22 november 1932 en  
5 augustus 1936 €4,50

Sybrand Bakker 2/10 Australian Field Ambulance €4,50
Sybrand Bakker A contribution to the classification of the Queensland Post Office 

Newspaper Wrappers issued in the period 1891-1912
€4,50

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

€4,50

André Brinkhorst Stempels Fort De Kock €4,50
Bert v Marrewijk Militaire wenskaarten uit Nederlands-Indië 1946-1949 €4,50
Nico de Weijer De Bestelhuizen van Nederlands Nieuw-Guinea 1953- 1963 €2,50

ZWP mededelingenbladen 

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

Betaling publicaties door overschrijving op bankrekening NL24 INGB 0001 6536 32 t.n.v.  
Penningmeester Studiegroep ZWP te Oldenzaal. De genoemde prijzen zijn exclusief 
verpakking en port. Graag uw koopwens door te geven aan njdeweijer@telfort.nl voor de 
exact te betalen prijs. Boeken kunnen eventueel voor u naar de ZWP-verenigingsbijeenkomsten 
of naar algemene landelijke beurzen worden meegenomen.   

           DIV 689


