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POO STLIOVLILi'A'LliS NLDRILAL 1AG-1942 

Veel is er geschreven over de poststempels van Nederlands Indie en de kantoren waar zij 
gebruikt werden. Na de oorlog hebben philatelisten in de Verenigde Staten onder leiding van 
Prof. A.A.Schiller een zogenaamde checklist samengesteld waarin de namen van op dat 
moment bekende kantoren voorkwamen, Met vermelding van de geografische lokatie en de 
openstelling en hoedanigheid van het kantoor. Dat was voor die tijd een hele prestatie. Toch 
ontbrak in die Iijst naar wij nu weten het een en ander. 

In de jaren tachtig werd heel veel aan de bestaande kennis toegevoegd door de uitgave van 
"Poststempels Nederlands-Indie 1864-1950" van P.R.Bulterman. Bijvoorbeeld door het 
aangeven met de kwalifikatie LB welke kantoren met zekerheid een Iangebalkstempel hebben 
gehad: een stempel dat met name "zijn stempel heeft gedrukt" op de periode welke in het 
titelhoofd vermeld staat. 

De laatste majeure inspanning op dit gebied heeft P. Storm van Leeuwen verricht met zijn 
"Poststempelcatalogus Nederlands-Indie 1864-1942". Naast de puntenwaardering waardoor 
het bekendheid kreeg staan daarin meer precies dan ooit tevoren - data van openstelling, 
eventueel vergezeld van de door hem aangetroffen spellingsvormen van een kantoornaam. 

Waar Bulterman spreekt over het kantoor DOLOKMERANGIR noemt Storm van Leeuwen de 
twee varianten DOLOKMERANGIR en DOLOK - I MERANGIR. Ook andere spellingsvarianten zoals 
SOERABAIA worden door hem genoemd. Valt er op dit gebied nog meer te weten te komen? 

Zeer zeker. Op deze vraag zal dan ook verder worden ingegaan. Het is de bedoeling dat de 
bijdragen van "Poststempelatlas Ned.lndie 1916-1942" de kennis die verzamelaars van 
Nederlands-Indie hebben in beiangrijke mate zal aanvullen. 

DE STEEPELS vAr SELAWP.1,1, DOLOKMERANGIR en SERBALAWAN 
Zonder nu op het hoe en waarom van de gebruikte indeling in typen in te gaan - dat komt in 
een later stadium aan de orde - wordt volstaan met het noemen van de stempeltypen die van 
de drie bovengenoemde kantoren gevonden zijn. Eigenlijk gaat het bij de laatste twee maar 
om 1 kantoor. Dolokmerangir wordt eind 1933 gesloten en verplaatst naar het 4 a 5 km 0-NO 
gelegen Serbalawan. Het moment Iigt tussen 8-9-1933 en 20-10-1933. Waarom? Stempels! 

Het is mogelijk dat er van deze kantoren meer typen zijn geweest, in elk geval hebben de 
genoemde typen echt bestaan. Het gaat in dit voorbeeld niet om de volledigheid van de 
gegevens, maar meer om het felt dat opgaven als deze illustratief zijn voor het catalogiseren 
van de verschillende stempels die in gebruik zijn geweest. Afdrukken van deze stempels zijn 
in menig verzameling terug te vinden. Letten op verschillen is daarbij een uitdaging. 

Kernpunt van de observatie is dat de in de 
tabel genoemde 6 + 4 + 3 = 13 typen alien 
even uniek zijn : niet uitsluitend die van de 
dolokmerangir's omdat deze naam toevallig 
verschillend kan worden weergegeven. 

De diverse typen zijn gemakkelijk uit elkaar 
te houden. De subtypen ook wanneer men 
weet waarop men moet letten. 
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POSTSTEMPELATLAS NED.71DIE 1916-1942 

VEEL ZAKEN IS NOG WEINIG BEKEND 
Elk stempel heeft zo zijn eigen periode van gebruik gehad. Soerabaja gespeld met AIA is 
slechts een van de vele Soerabaja stempels. Naar alle waarschijnlijkheid alleen te vinden in 
de jaren 1925 t/m 1928. En niet in 1 verschijningsvorm maar in vermoedelijk wel 7 of meer 

In de jaren 30 komen de gewone langebalk, de langebalk met nummer in het ondersegment 
en de langebalk met puntvlakvulling naast elkaar voor. De langebalk met nummer komt bij 
sommige ukantoornaam + nummer" combinaties veelvuldig meer dan eenmaal voor. Al van 
twee combinaties is vastgesteld dat deze na elkaar 5 stempels in gebruik hebben gehad. 

In onderstaand overzicht zijn enkele gegevens qua periode van gebruik ingedeeld. 
Opgenomen zijn de kantoren BELAWAN en DOLOKMERANGIR, de langebalken met nummer van 
BATAVIA - / CENTRUM 1 en DJOKJAKARTA 2, en SOERABAIA : een vreemde eend in de bijt. 

Ka ntoornaam Type Periode 11112 	22222 	22223 	33333 	33334 	44 
67890 	12345 	67890 	12345 	67890 	12 

BATAVIA - / CENTRUM 1 3 1031 - 0132 XX 

8 0232 - 0732 
10 0932 - 0133 XX 

9 0733 - 0135  	XXX 	 

BELAWAN la 0317 - 0322 XXXX XX 

lb 0823 - 0533 XXX XXXXX XXX 

4 0531 -1137 XXXXX XX 

6 0337 - 0339 XXX 

14a 0138 - 1041 XXX X_ 

14b 1040 - 1240 	X 

DJOKJAKARTA 2 8 0232 - 0733 XX 

9 0733 - 0834 XX 

14 0834 - 1137 	XX XX 

DOLOKMERANGIR 0 0819 - 0223 ### xx xxx 	 ## ##### ## 
la 0723 - 0527 ### 	xxx xx 	## ##### ##  
lb 0428 - 0533 ### 	 xxx xxx ## ##### ## 

DOLOK / MERANGIR 3 0930 - 0933 ### 	 x xxx ## ##### ## 
SERBALAWAN 1 0534 - 0541 ### ## ##### ##### ## 	xxxxx _xx 

10 1033 - 0437 ### ## ##### ##### ## xxx xx 
15 1137 - 1241 ### ## ##### ##### ## 	xxxx 

SOERABAIA la 1225 - 0127 X XX 

lb 0526 - 0526 
lc 1226 - 1226 
1d 0328 - 0328 x 
2a 1025 - 1125 
2b 0426 - 0726 
3 1025 - 0427 X XX 

Het resultaat hierboven geeft een stuk kennis -r  die is opgebouwd door stempelafdrukken 
te observeren. Het is een pleidooi om elk verschillend stempel serieus te nemen en in kaart 
te brengen. En om alle belawan's en soerabaia's vooral niet op een hoop te vegen. 

Met dit soort gegevens is het mogelijk om te ruilen in de trant van: "heeft U een type 4 van 
Belawan voor mij in ruil voor een Djokjakarta 2 type 8 ?" 

Bijiage bij ZWP. 122 	 (het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 
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POSTSTEFFEU.TLAS NED.INDIE 1C16-1942 

PULLIrATE IN GEDEELTEN 
Het onderwerp uit het titelhoofd wordt omdat het zo veelomvattend is in gedeelten aangepakt. 
Die gedeelten zullen bestaan uit catalogus-bijdragen dan wel uit studie-bijdragen. 

Een catalogus-bijdrage kan omvangrijk zijn. De catalogus die U in deze aflevering aantreft 
beslaat 12 bladzijden en bevat alle tot dusver vastgestelde typen langebalk met nummer, te 
weten 345 unieke stempels van 224 combinaties "kantoornaam + nummer" van 49 kantoren 
die van deze stempels gebruik hebben gemaakt. 

Een studie-bijdrage zal kort zijn en hooguit 1 of 2 pagina's beslaan. Daarin wordt dan of een 
enkel type van een groot kantoor behandeld of een klein kantoor in zijn geheel. Ditmaal is 
gekozen voor de kantoren BELAWAN, DOLOKMERANGIR en SERBALAWAN. 

Een begeleidend-schrijven zoals deze zorgt voor de samenhang tussen bovenstaande 
gedeelten. Geeft uitleg over zaken, zoals over het hoe en waarom van de gebruikte indeling 
in typen, het herkennen van verschillen, de gebruikte begrippen en afkortingen, enzovoort. 
Bovenal wordt erin beschreven wat er ditmaal aan bijdragen zijn. Zoals hieronder : 

Bijdragen behorend bij begeleidend schrijven nr. 1 

Volgnr Titel Categorie Blz 

1 De langebalkstempels ingedeeld in typen definitie 2 

2 le Generatie langebalkstempels - de typen 	1 t/m 	5 definitie 4 
2e Generatie langebalkstempels - de typen 	6 t/m 10 
3e Generatie langebalkstempels - de typen 12 t/m 15 
4e Generatie Iangebalkstempels - de typen 19 t/m 20 

3 Overzicht van gebruikte begrippen en afkortingen definitie 2 

4 Langebalkstempel met nummer - LBnr catalogus 12 
5 Adiwerna t/m Atapoepoe catalogus 3 
6 Selectie van kantoren - geheel of in gedeelten catalogus 1 

7 Cornbinatie van lb en lbnr op twee aangetekende brieven kleur 
8 Amboina - een overzicht van typen kleur 
9 Selectie van kantoren - geheel of in gedeelten kleur 

10 Belawan studie 1 
11 Dolokmerangir en Serbalawan studie 1 

Voordat een bijdrage in de poststempelatlas als enigszins volledig mag worden beschouwd 
zal deze een of meer keren aangepast moeten worden afhankelijk van de verkregen response 
van u - de lezer en verzamelaar - wanneer u tenminste de moeite wilt nemen om na te gaan 
in hoeverre de afdrukken uit uw collectie overeenkomen met de door ons vermelde. Het zou 
mooi zijn wanneer u de eventuele ontdekkingen die u daarbij doet aan ons doorgeeft. 

Eigenlijk kan geen enkele bijdrage ooit worden beschouwd als "volledig af'. Met name zal dat 
het geval zijn bij de eerste versies. Nieuwe ontdekkingen, vroegere vbd, latere lbd, kritische 
opmerkingen, vragen om uitleg, worden met genoegen tegemoet gezien. 

Vooral ook afbeeldingen van volledige afdrukken welke in een prototypen boek bewaard 
zullen worden. Pas dankzij een scherpe volledige afdruk ontstaat de zekerheid die vereist is. 

Bijlage bij ZWP. 122 
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ulr '11 CLING VA[J DE LANGE ALKSTEMPELS IN TYPEN 
Om praktische redenen is gekozen voor een eenvoudige telling vanaf 1 en verder. De typen 
kortebalk zonder en met uuraanduiding worden daarbij ondergebracht onder type 0. Deze 
telling wordt nu een aantal jaren gebruikt en is heel doelgericht. 

Het langebalkstempel dat met type 1 aangeduid wordt is degene met de zogenaamde smalle 
datumbalk, te herkennen aan de open arcering in de binnencirkel. Bij de invoering van de 
langebalk komt dit type onmiddellijk op grote schaul voor. Met name bij de kleine tot zeer 
kleine kantoren. 

Er is maar een (1) ander type dat tezelf-
dertijd van start ging en dat is die met een 
zogenaamde bredebalk waarbij de arcering 
in de binnencirkel gesloten is. Deze wordt 
aangeduid met type 2 en wordt in het begin 
vooral gezien bij de wat grotere kantoren. 

7.12.21.12-IN; 	12. 4. 39. 16.; 
V77;i111111 1'  

6  
1 	.." 

In de jaren na 1920 komt type 3 in omloop. 
Deze onderscheidt zich van type 2 door 
kleinere cijfers en letters in de datumbalk. 
Zowel type 2 als type 3 komen overwegend 
bij de grate kantoren voor en zijn zeker in 
het begin geen gemeengoed bij de kleine 
kantoren. 

Weer later, omstreeks 1925, komen type 4 
en 5 in gebruik die lijken op type 2 en 3 
maar ervan verschillen doordat de arcering 
in de binnencirkel minder fijn is. Zij hebben 
een arcering van slechts 10 arceerstrepen. 

Al deze stempels maken gebruik van een 
uuraanduiding die tot en met 12 loopt. Het 
is daarbij voor- of na-middag. Deze 12-uur 
uuraanduiding wordt op zeker moment in 
nieuw aan te maken langebalkstempels 
veranderd in een 24-uur uuraanduiding. 

Vanaf 1932 komen de nieuwe stempels 
met deze 24-uur uuraanduiding geleidelijk 
aan in omloop en deze typen krijgen van 
ons de nummers 6 t/m 10. Een deel van de 
bestaande typen 1 t/m 5 biijven rustig in 
gebruik, soms tot ver in de oorlogsjaren. 

Met de indeling van de typen 1 t/m 5 staat 
de indeling van 6 Um 10 eveneens vast. 
Aileen de uuraanduiding verschilt. 

Bijlage bij ZWP. 122 	 (het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 
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TSTEMF FLATLAS NED.INDIE 1916-1942 

ILJELLILG VAN DE LANGEBALKSTEMPELS IN TYPEN (vervoig) 
De smallebalk stempels type 1 en type 6 krijgen voor de oorlog geen vervoig in de vorm van 
een gewijzigd nieuw type. Om die reden wordt bij de type nummering type 11 dan ook niet 
gebruikt en overgeslagen. De bredebalk stempels ondergaan daarentegen wel verandering. 

Bij de bredebalk stempels t/m type 10 is gebruikt gemaakt van ouderwetse sierlijke cijfers die 
smal en hoog te noemen zijn. Het beste bewijs daarvoor vormt het cijfer 3. Als er dan ook 
gesproken wordt over "ronde 3" dan wordt daarmee het soort cijfers bedoeld dat in de 
datumbalk van de 2 x 4 = 8 typen bredebalk stempels wordt gebruikt. Dus die van type 2 tot 
en met type 5 en type 7 tot en met type 10 die getoond werden op de vorige paginal 

1 

Vanaf 1934 komen er evenwel bredebalkstempels in omloop welke in de datumbalk gebruik 
maken van een meer modern cijfertype. De cijfers hiervan zijn breder en minder hoog. Zij 
maken een vierkantige indruk. Het beste bewijs hiervoor is de "scherpe 3". Zoals gezegd 
maken alleen de bredebalk stempels deze verandering door. De smallebalk stempels 
gebruikten dit cijfertype al vanaf het eerste begin in 1917. 

Deze nieuwe bredebalk stempels krijgen de type aanduiding 12 t/m 15. Precies in lijn met de 
typen 2 t/m 5 en 7 t/m 10 : dus eerst de twee met 12 arceerlijnen en grote resp. kleine cijfers. 
Vervolgens de twee met 10 arceerlijnen en wederom grote resp. kleine cijfers. 

   

-43 36.20,   • 
, 

I 
4.e 	00 

L.Fft. 5. 30. 12 

\APTIIK:7 	

1g, 3e, 1F-1 

ti—glifttg y4,(  
tet e• 

12 13 14 	 15 

Bijkomende bijzonderheid van de typen 12 t/m 15 is dat de balkhoogte in de regel eerder 
7mm is dan 8mm a 9mm zoals tot dusver gebruikelijk en bovendien dat het aantal stempels 
met 10 arceerlijnen relatief toeneemt. Waar in de jaren twintig een arcering van 10 lijnen 
bijzonder is, is na 1935 juist een arcering van 12 lijnen bijzonder. 

Bijkomende moeilijkheid bij het uitmaken of men met het grote dan wel kleine cijfertype te 
maken heeft is dat het verschil tussen "groot" en "klein" minimaal is. Bij de typen tot en met 
type 10 is "groot" 3 mm en "klein" 2% mm, daar is geen misverstand over mogelijk. Bij de 
typen 12 en hoger is groat 2.7 tot 3 mm. En klein : alle cijfers kleiner of gelijk aan 2% mm en 
dat uit zich soms in werkelijk bizar kleine scherpe 3 'tjes. 

In eerste instantie dienen deze stempels ondergebracht te worden onder type 12 of 14 : grote 
cijfers. Het definieren als type 13 of 15 gebeurt alleen wanneer het overduidelijk "klein" is. 
Twijfelgevallen worden ondergebracht onder type 12 of 14: "groot". 

B Wage bij ZWP. 122 
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POSTSTEMPELATLAS NuO LJDIE 1916-1942 

INDELING VAN DE LANGEBALITT1 ,CIPELS IN TYPEN (vervoig) 
Het voorgaande Ieidt tot het volgende overzicht waarbij de typen 1 t/m 5, 6 t/m 10 en 12 t/m 
15 staan gegroepeerd onder het hoofd generatie 1, generatie 2 en generatie 3. 

Generatie 1 wordt gekarakteriseerd door de gebruikte 12uur uuraanduiding, generatie 2 wordt 
gekarakteriseerd door de wijziging van de gebruikte uuraanduiding near 24 uur 	generatie 
3 wordt gekarakteriseerd door de wijziging van het sierlijke cijfertype in het moderne 
vierkantige cijfertype. 

Balk Arcering Cijfers Notatie Generatie 1 
Type 

Generatie 2 
Type 

Generatie 3 
Type 

smallebalk 
1.911.1.91I 

10 groot LS10.... 6 nvt 

bredebalk 12 /fijn groot LB12.... 2 12 

bredebalk 12 / fijn klein LB12.... 13 

bredebalk 10 /grof groot LB10.... 14 

bredebalk 10 /grof klein LB10.... 10 15 

Een nieuw begrip in de tabel is de notatie. Wanneer bovenstaEnde notatie wordt afgemaakt 
tot zijn volledige Iengte weten wij van een stempel precies welke uuraanduiding het heeft, of 
de stempeirand dicht dan wel biffage is, en hoeveel mm de balkhoogte bedraagt. 

Onder de fijne arcering valt ook de arcering van 10 Iijnen waarbij de hoekjes links en rechts 
zijn vrijgelaten. Deze fijne arcering wordt aangeduid met arc12-2, 12 arceerlijnen waarvan de 
eerste en de Iaatste missen. 

Generatie 1 Generatle 2 Generatle 3 

Notatle Type Notatie Type Notatle Type 

LS10G1/... LS10G3/... 6 

LB12G1/... 2 LB12G3/... LB12M3/... 12 

LB12K2/... 3 LB12K3/... 8 LB12N3/... 13 

LB10G1/... 4 LB10G3/... LB10M3/... 14 

LB10K2/... 5 LB10K3/... 10 .‘ LB10N3/... 15 

De notatie van alie individuele stempels van type 1 beginnen aldus met IsioGi" en de notatie 
van elle individuele stempels van type 15 met "11310N3". De preciese definitie van de eerste 
6 posities staat in "DE LANGEBALK INGEDEELD IN TYPEN". 

De posities na de i. worden bij elk individueel stempel bepaald. De type 4 van BELAWAN heeft 
bijvoorbeeld notatie LB10G1/D7 waaruit blijkt dat de cirkeirand dicht en de balkhoogte 7mm is. 
Ware de cirkeirand biffage en de balkhoogte 81/2  mm geweest dan stand er LB10G1 /B81/2. 

Op deze pleats wordt benadrukt dat type 11 niet in onze beschouwingen zal voorkomen. Het 
kan toegekend worden aan de notatie LS12G3, maar dit type komt pas omstreeks 1950 voor. 

Bijlage bij ZWP. 122 
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POST, TEMPELATLAS NED.INUE IC11-1942 

1101LTIE, 'MT en GETIEL 	VA `s EEN LANGELVAX 
Het werken met de notatie vergt nogal wat schrijf- en Ieeswerk, het hanteren ervan moet geen 
dagelijks werk worden. Dat is precies de reden waarom het werken met eenvoudige type-
nummers zo aantrekkelijk is : eenmaal wordt van een individueel stempel de notatie bepaald 
en verwerkt in een catalogus. Vervolgens praat iedereen over TANDJONG4KARANG type 7. 

Hoe type 7 er dan uit ziet is na het opdoen van enige ervaring niet zo moeilijk. Het is er een 
van de 2e generatie, dus uuraanduiding 24uur. Het is er een met 12 arceerlijnen, immers niet 
type 9 of 10. En het gebruikt het grote cijfertype, immers niet type 8 of 10. Men behoeft het 
patroon van de indeling van type 1 tot en met 5 maar voor ogen te houden en de rest volgt 
vanzelf. Eventjes moeilijk maar daarna al gauw niet meer. 

Op een gegeven moment is type 9 een begrip voor u geworden, namelijk grove arcering met 
10 Iijntjes, grote cijfers en gebruik van de "ronde 3". Een zeer populair stempel bij de 
langbalken met nummer, niet daarentegen onder de gewone langebalken. Daar komt het 
maar sporadisch voor en dat is geen kwestie van toeval. 

De generatie 2 typen starten hun bestaan in 1932 en al in 1934 verschijnen de typen van 
generatie 3. Toevallig is de periode 1932-1934 net de periode dat veel langebalken met 
nummer nieuw aangemaakt worden, namelijk vanaf medio 1931 en verder. Logisch dat in 
1932 en 1933 veel type 9 stempels juist als "Iangebalk met nummer" het Ievenslicht zien. 

Bij de gewone langebalken, zonder nummer, was het maar sporadisch nodig dat een stempel 
moest worden vervangen of bijgemaakt. Wanneer dat net in 1932 of 1933 het geval was dan 
bestond de kans, niet de zekerheid, dat het een type 9 kreeg. Het komt dus voor, maar 
relatief veel minder vaak. Sowieso vormen de generatie 2 stempels een minderheid. Maar nu 
juist niet bij de LBnr : daar Iigt de verhouding tussen de generaties van 91 op 228 op 26. 

De 91 stuks van generatie 1 ontstaan in 1931 nog juist voordat de 24uur uuraanduiding in de 
mode komt. Dan volgt triomfantelijk een grote groep generatie 2 stempels uit 1932 en 1933. 
Vervolgens raken de LBnr zelf een beetje uit de mode of de bestaande typen funktioneren 
te goed en worden maar spaarzaam vervangen door de typen van generatie 3 die nu in de 
mode zijn gekomen. Daarvan werden er tot dusver maar 26 gevonden. 

Een Bering aantal op de in totaal 345 langebalken met nummer die tot op heden vastgesteld 
zijn. En dat terwijl de typen van generatie 3 samen met de smallebalk type 6 de overgrote 
meederheid van de stempels van vlak voor de oorlog vormen. Slechts een minderheid van 
de generatie 1 en 2 stempels haalt de jaren veertig. 

Dan vergeten wij nog de puntvlakvulling stempels, waarvan de PV1 vanaf 1935 en de PV2 
vanaf 1938 een rol gaan spelen op een selecte groep van grote en ook kleine kantoren. Het 
is interessant om na te gaan in welke mate de LB, LBnr en PV naast elkaar hebben 
gefunktioneerd. In welk geval werd op een kantoor als bijvoorbeeld AMBOINA de gewone LB, 
de LBnr 1 dan wel de PV1 of PV2 gebruikt? 

De beide PV-stempels verschillen zodanig van hun voorgangers - de typen 1 tot en met 15 -
dat zij beschouwd zullen worden als typen van de 4e generatie. Zij krijgen type nummer 19 
resp. 20 wat zo good mogelijk in Iijn is met de codes LB9 en LBO zoals P.R.Bulterman die in 
zijn boek gebruikt. Bewust zijn de nummers 16, 17 en 18 niet gebruikt ; deze bestaan niet. 

Bijlage bij Z'WP. 122 
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POSTSITT LATLAS NED.INDIE 1916-1942 

DE LISA7_3UDELEN VAr EEC1 CATALOGUS 
Eenmaal in kaart gebracht kunnen de gevonden typen op meerdere manieren naar voren 
worden gebracht. Het is maar net welke relevante informatie men in welke vorm wil zien. 

Kantoor + Nummer Type 

AMBOINA 1 10 

BALIKPAPAN / 1 1 

BALIKPAPAN 2 8 

BALIKPAPAN 3 9 

Kantoor + Nummer Type 

BANDJERMASIN 1 10 

BANDOENG 1 3,  10, 9, 7 

BANDOENG 2 4,  9, 10 

BANDOENG 3 3, 8, 10 

Bovenstaande weergave lijkt heel wat maar 
doet toch geen recht aan de informatie die 
voorhanden is. Wat men daarin mist is: 

Kantoor + Nummer 

BANDJERMASIN 1 

a) de periode waarin de verzamelaar een 
type daadwerkelijk kan verwachten 

b) de notatie die laat zien of het stempel 
een biffage of een dichte rand heeft en 
hoeveel mm de balkhoogte bedraagt 

De notatie frist het geheugen op en toont 
het specifieke van een individueel stempel. 
Wanneer er stempels van hetzelfde type 
bestaan, zoals bij BANDOENG 4 in de tabel 
hiernac3t, blijkt het nut hiervan. 

BANDOENG 1 

Kantoor Type Notatie Periode 

Bd 4 3 LB12K2/D8+ 0831-0532 
9a LB10G3/D8— 0632 - 0833 
9b LB10G3/D7+ 0833 - 1034 
7 LB12G3/B8+ 1134 - 1135 

Type 
	

Periode 

10 
	

0732 - 0238 

3 
	

0731 - 0432 
10 
	

0532 - 0833 
9 
	

0933 - 1034 
7 
	

1134 - 0137 

De notatie en gebruiksperiode zijn gegevens die in een catalogus niet mogen ontbreken. 
Wanneer daarnaast ook nog een visueel plaatje van de gebruiksperiode en eventuele details 
getoond moeten worden dan is een tabel over de voile breedte van de pagina nodig: 

Kantoor + Nummer Type Notatie Period° 33333 33334 44 
12345 67890 	12 

Details 

BANDOENG 4 3 LB12K2/D8+ 0831 - 0532 xx 
9a LB10G3/D8-- 0632 - 0833 bx br = 5 
9b LB10G3/D7+ 0833 - 1034 xx br = 
7 LB12G3/B8+ 1134 - 1135 xx biffage 

De 'b' in de tijdgrafiek betekent dat een afbeelding van dit stempel in het dokument met 
afstempelingen van de heer Beer van Dingstee voorkomt. Dat is een dokument waarin veel 
stempelafdrukken voorkomen en veel van deze afdrukken zien wij in de catalogus terug. 
Enkele "kantoor met nummer" combinaties kennen wij alleen van een afbeelding uit dit 
dokument. 
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Generatie 1 Generatie 2 Generatie 3 

26 91 345 = 

Kantoor vs Typen 7 8 12 14 15 2 3 4 5 6 9 10 13 

49 postk 229 nrs 
49 postk 224 nrs 345 17 10 41 17 

5 
6 11 22 45 

228 

76 74 8 8 9 

Kantoor + Nummer 

met 1 type 

met 2 typen 

met 3 typen 

met 4 typen 

met 6 typen 

Totaal 

Aantal 

140 

56 

21 

5 

2 

224 

Stempels 

140 

112 

63 

20 

10 

345 

POSTSTEMPELATLAS NED.1NDIE 1n1(7,-1942 

(12".IAL04 iJS LANG 13ALKSTI:P1PEL MET HUMMER 
Van 49 kantoren zijn stempelafdrukken "langebalk met nummer" bekend. Deze kantoren 
hebben 229 verschillende combinaties "kantoornaam met nummer" gehad. Van 5 ervan, te 
weten Batavir 8, Kediri 4, Poerwokerto 1, Semarang 12 en Soerabaja 32, kon een type nog 
niet worden vastgesteld. De eerste 4 zijn door Storm van Leeuwen wel gesignaleerd maar 
nog niet door ons. Van Soerabaja 32 ontbreekt nog ieder spoor. Evenmin bevindt zich van 
deze 5 een afbeelding in het dokument van Beer van Dingstee *). 

De overige 224 kantoornamen met nummer hebben, voor zover tot op heden bekend, 345 
verschillende stempels "langebalk met nummer" gebruikt. Een deel van de "kantoornaam met 
nummer" combinaties heeft meer dan 1 type langebalkstempel gehad. Van 2 "kantoornaam 
met nummer" combinaties zijn 5 typen langebalk bekend. Het zijn BANDOENG 6 en 
BATAVIA-/CENTRUM 9. Van 5 combinaties zijn 4 typen langebalk bekend. 

De tabellen hieronder brengen enige van deze gegevens in beeld. 

Kantoor + Nummer Type 

BANDOENG 6 3, 10, 9a, 9b, 9c 

BATAVIA - / CENTRUM 9 4, 9a, 9b, 9c, 15 

BANDOENG 1 3, 10, 9, 7 

BANDOENG 4 3, 9a, 9b, 7 

BATAVIA - / CENTRUM 1 3, 8, 10, 9 

BATAVIA - / CENTRUM 2 4, 9a, 9b, 9c 

SOERABAJA 2 3, 9a, 9b, 14 

De zogenaamd lastige gevallen met drie, vier of zelfs vijf typen na elkaar, waaronder vaak 
meerdere type 9 stempels, werden gebruikt bij loketten waar het kennelijk zeer druk was, 
waardoor vervanging van het stempel soms binnen enkele maanden al moest plaatsvinden. 
Zij gaan tezijnertijd in aparte studiebijdragen behandeld worden. De afstempelingen ervan zijn 
voor een verzamelaar juist door de verschillen extra interessant om in de gaten te houden. 

Het werkelijk aan de kantoren verstrekte aantal langebalkstempels met nummer zal 
ongetwijfeld hoger liggen dan de 345 typen die tot dusver gevonden zijn. 

*) Soerabaja 25 en 27, Soerabaja Pakketpost 4 en 5 zijn ons alleen als afbeelding uit het 
dokument van Beer van Dingstee qua type bekend. Soerabaja Pakketpost 5 is van deze vier 
de enige die door Storm van Leeuwen al eens in de praktijk werd gesignaleerd. 
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POSTSTEMPELATLAS NO1INDIE 1916.1942 

an.TUM VAN INVOEREIG 7,'11 DE LANGEBALK MET NUMMER 
In het manuscript van A.C. Forbes Wels, "Stempels in Nederlandsch-Indie in gebruik sedert 
de organisatie van de Posteryen in 1862 (1864)" , wordt op de pagina's 6 en 7 over de 
invoering van deze stempels gesproken. 

Daarin staat dat het eerste stempel met nummer in de onderbalk op 6-3-1931 werd verstrekt 
aan het kantoor Kediri. Vervolgens zou Batavia het eerste kantoor zijn dat op 6-5-1931 het 
gewijzigde type, met nummer in de binnencirkel, ter beschikking kreeg. 

Invoering 

6 maart 1931 

6 me11931 
	

In arcering 
binnencirkel 

Een aantal door ons gevonden vroege data 
zijn opgenomen in de tabel rechts: 

Het is met gevonden vbd en Ibd, waarmee 
vroegst en Iaatst bekende datum wordt 
bedoeld, oppassen geblazen. Het heeft er 
veel van weg dat de vroegste datum van 
gebruik 05-01-31 van Semarang 2 op brief 
thuis hoort in onderstaand Iijstje van niet 
betrouwbare data. 

Beide afstempelingen zijn goed Ieesbaar 
en toch overduidelijk foutief door zoiets als 
een vergissing met het jaartal. 

De type 9 heeft een 24uur uuraanduiding 
en die werd pas in 1932 ingevoerd 
Deze djombang Iijkt op afdrukken uit 1936 
en de echte vbd van deze type 9 is 02-36. 

Evenzo: er moet lets mis zijn met de datum 
5-1-31 3-4k van de Semarang 2 bovenaan 
in de tabel rechts. Het Iijkt aannemelijker 
dat Semarang, net als by Batavia-Centrum, 
haar LBnr 's pas kreeg in oktober 1931. 

Kantoor 	Nummer Datum 

SEMARANG 2 	..?.. 05-01-31 

KEDIRI / 1 	ruim na 6 maart 18-03-31 

BANDOENG 2 	nmph 05-05-31 

BATAVIA 2 	1 dag voor 6 mei 05-05-31 

BATAVIA 1 08-05-31 

MAGELANG 2 11-05-31 

PALEMBANG 1 en 2 28-05-31 

SOERABAJA 6 04-06-31 

PROBOLINGGO 1 10-06-31 

BANDOENG 1 09-07-31 

BANDOENG 2 15-07-31 

GAROET 1 03-09-31 

SEMARANG 2 13-10-31 

SEMARANG 1 15-10-31 

BATAVIA - / CENTRUM 7 21-10-31 

SOEKABOEMI 1 	 4 -10-31 

FORTDEKOCK 1 04-11-31 

PADANG 1 01-12-31 

MAKASSER 1 r):;.4)1-32 

POERWOREDJO 1 09-b17.32 

PEMATANG - / SIANTAR 1 12-01-32 

MEDAN 1 29-01-32 

PASOEROEAN 1 09-02-32 

MADIOEN 1 12-02-32 

Kantoor 

Kediri 

Batavia 

Nummer 

in onderste 
cirkeirand 

Kantoor 
	

Type 
	

Datum 

INDRAMAJOE 
	

2 	...-...-10 9-10y 

DJOMBANG 
	

9 31-12-26 11 
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POrTr71717ELATLAS NED.INDIE 1916-1942 

DATU[ 	INVOERING VAN rt L1,[9C EL ir,C ,r,7, MET NUMMER (vervoig) 
Van de le uit de lijst met vbd van de vorige pagina is reeds gezegd dat het sterke vermoeden 
bestaat dat deze datum niet met de werkelijkheid overeenkomt en eerder oktober 1931 of 
januari 1932 had moeten aangeven. De 2e van Kediri is een kleine 2 weken na de datum van 
invoering. De 3e en 4e, de vbd van BANDOENG 2 en BATAVIA 2, zijn toevallig beide gelijk en 
en precies 1 dag eerder dan de datum 6-5-1931 waarop volgens Forbes Wels de eerste 
stempels van de gewijzigde langebalk met nummer aan Batavia werden uitgereikt. 

De BANDOENG 2 waarachter de aantekening nmph staat werd destijds op biz 138 van jaargang 
1931 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie afgebeeld. Aanvankelijk dachten wij 
dat diens gebruiksdatum 5-5-31 duidelijk een voor-afstempeling was. In elk geval geen 
afstempeling die op normale wijze in Bandoeng aan het loket kon zijn verkregen. Ten eerste 
vanwege de te vroege datum en ten tweede omdat het Bandoeng en niet Batavia betrof. 

Niet door de BANDOENG 2 maar wel door de BATAVIA 2 afdruk bestaat het vermoeden dat de 
datum van invoering vroeger dan 6 mei 1931 kan liggen zoals door Forbes Wels beweerd. 
Eerstvolgende vbd van Bandoeng zijn voor BANDOENG 1 en 2 met 09-07-31 en 15-07-31. 
Invoering in mei 1931 voor de LBnr van Bandoeng lijkt hierdoor voorlopig niet zo aannemelijk. 

DOKUME7 	HEER EEEU 	P[CJGSTEE 
In het geval van de afdrukken uit het al eerder genoemde document van Beer van Dingstee 
speelt dit probleem ook een rol. Er zijn gedeelten waarvan de data der afdrukken duidelijk 
waarheidsgehalte hebben, omdat dat uit de in werkelijkheid aangetroffen gebruiksdata blijkt. 
Maar er zijn ook gedeelten bij waarop een heleboel afdrukken met dezelfde datum van een 
groot scala van verschillende kantoren voorkomen. Die kunnen nooit aan het loket van ieder 
kantoor afzonderlijk verkregen zijn en zijn dus vermoedelijk afkomstig van proefafdrukken na 
gereedkomen in een stempel werkplaats of vlak voor verzending vanaf een centraal punt naar 
de betreffende lokaties. Toch blijkt het nuttig om bij elk in het dokument van Beer van 
Dingstee aangetroffen stempeltype alert te zijn op het ook in het echt aantreffen daarvan. Met 
de in de afdruk aangetroffen datum dient evenwel voorzichtig omgesprongen te worden. 

Wanneer een datum zinnig kan zijn wordt er onder voorbehoud gebruik van gemaakt. En wel 
door deze in een catalogus of studie op te nemen in de barchart met een "b" in plaats van een 
"x". Zo'n datum wordt met nadruk niet als vbd gebruikt. Er doen zich namelijk situaties voor 
zoals bijvoorbeeld bij SOERABAJA 25 tot en met 30 waar de typen 6 een "b" krijgen in het jaar 
1932 terwijl er geen of slechts enkele echte afdrukken uit 1935 of later gevonden zijn. Het jaar 
1932 zal niet gebruikt worden in de vbd's van deze combinaties kantoornaam met nummer. 
Wel wordt er middels de aangegeven "b" melding van zo'n aanwezige afdruk gemaakt. 

In veel gevallen blijkt de "b" keurig te passen in het patroon van na elkaar gebruikte typen. 
In het geval van PROBOLINGGO 3 en 4 worden de gebruikte data afkomstig van een "b" (uit 
augustus 1936) wel als vbd en lbd gebruikt. Omdat enerzijds deze stempels in werkelijkheid 
nog niet door ons werden aangetroffen en anderzijds de gebruiksdatums van de overige 
stempels van Probolinggo op een en hetzelfde blad heel betrouwbaar bleken te zijn. Onder 
voorbehoud wordt daar op die plaats in de catalogus vbd en lbd 0836 gebruikt. 

Overigens voor wie het niet weten, de heer Beer van Dingstee was musicus en reisde om die 
reden kris kras door de Indische Archipel. Zijn interesse voor philatelie blijkt uit het felt dat 
hij tal van bladen vergaarde met afdrukken van stempels, by door bezoek te brengen aan 
postkantoorhouders en deze te verzoeken om "even" alle aanwezige stempels te gebruiken. 
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POSTSTEMPELATLAS NED.INDIE 1916-1942 

STUf17, '!"*LL)W.S 
Nu de catalogus-bijdraige in de vorm van 345 langebalken met nummer in het voorafgaande 
in voldoende mate is geintroduceerd komen wij toe aan de introductie van de studie-
bijdragen. Daaronder bevinden zich enige combinaties uit de catalogus langebalk met 
nummer. De 3x type 9 bij BATAVIA-/CENTRUM 2, de 2x type 10 bij BATAVIA-/CENTRUM 6 en 
overige meervoudige typen van "kantoornaam + nummer" combinaties vragen tenslotte om 
uitleg. 

rf.TIVI.s,-/CENTRUr 2 en ni",Ti,,V1f,-/CEITrAllil 6 
Voor bespreking van de stempels wordt 
verwezen near de studie zeif. Hier krijgt de 
frekwentie waarmee de vier stempels door 
elkaar worden vervangen de aandacht. 

BATAVIA - / CENTRUM 2 

Type Periode Gebruik -?- 

Graag zouden wij afdrukken van Btc 2 zien 
uit de periode 9-10-33 tot 1-11-33 am de 
overgang tussen 9b en 9c vast to leggen. 

Duidelijk wordt dat de eerste typen meestal 
een kort leven beschoren zijn. Gemiddeld 
bedraagt de duur daarvan 7 maanden. 
Latere stempels houden het !anger vol. 
Het zou kunnen dat het gebruik ervan 
geleidelijk afnam (er zijn combinaties die 
men na een bepaalde datum niet meer 
vindt ....) Het kan ook zijn dat de nieuwere 
typen kwalitatief steeds beter werden. 

Merk op dat de LBnr in 1031 op kantoor 
Batavia-Centrum kan zijn geintroduceerd. 

rcrr:41 i',.11% 2 
Het beeld bij Sb 2 is lets anders omdat er 
tussen type 9a en 9b maar liefst over een 
periode van 23 maanden gegevens missen 
Van 9a Ibd 08-02-33 tot 9b vbd 02-01-35. 

SOERABAJA 2 

Type Perlode Gebruik 

3 0831 - 1131 3% m 3%m 

9a 0332 - 0233 11m 23 m 

9b 0135 - 1039 3% jr 3%m 

14 0140 - 0343 3 jr nvt 

4 1031 - 0432 6m 15d 

9a 0532-1032 5m 4% m 

9b 0333 - 1033 7m 23 d 

9c 1133 - 0235 15m nvt 

BATAVIA - / CENTRUM 6 

Type Periode Gebrulk 

3 1031 - 0532 7m 2m 

10a 0732 - 0233 7m 13m 

10b 0334 - 0637 3 jr nvt 

SC7,1 1-V.JA 6 
Bij Sb 6 ontbreekt van 0232 tot 1232 over 
10 maanden informatie. Mogelijk was type 
9a al eerder in gebruik dan 1232. In de 
overgang van 9a naar 9b mist maar 1%m. 
Van 9a lbd 23-12-33 tot 9b vbd 15-02-34. 

SOERABAJA 6 

Type Period° Gebruik -?- 

3 0631 - 0232 8%m 10 m 

9a 1232 - 1233 jr 1% m 

9b 0234 - 0135 11 mnd nvt 

Welk type gebruikt is in de tussenliggende perioden intrigeert de lezer hopelijk evenzeer als 
dat het ons intrigeert. Sluit het gebruik met een dag verschil op elkaar aan? Bij BANDOENG 6 
type 9a en BANDOENG 6 type 9b is dat met 21-08-33 resp. 22-08-33 inderdaad het geval. 

(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 	 NISTA 12 Bijlage bij ZWP. 122 



POSTSTEMPELATLAS NED.11117i F. 1 r16-1942 

Behalve bij de zojuist behandelde LBnr van 
Batavia - / Centrum en Soerabaja komen 
meervoudige typen eveneens voor bij de 
volgende kantoren met nummer : 

Kantoor + Nummer 

BATAVIA - / CENTRUM 9 

BATAVIA - / CENTRUM 13 

BATAVIA - /CENTRUM 15 

Typen 

4, 9a, 9b, 9c, 15 

8a, 8b 

9a, 10, 9b 

MALANG 6 

PADANG 3 

PROBOLINGGO 2 

Kantoor + Nummer 
	

Typen 

BANDOENG 4 
	

3, 9a, 9b, 7 

BANDOENG 6 
	

3, 10, 9a, 9b, 9c 

9a, 9b 

10a, 10b 

la, lb 

VOCfILOPIG SLOTWOOM 1 IJ DE cr,Tricaur Lrnr 
Bekend is het gezegde dat 90% van de inspanning benodigd is voor 10% van het werk. 
Immers juist de bijzondere aspecten en uitzonderingen binnen een stuk werk vergen meestal 
onevenredig veel meer tijd vergeleken met de standaard werkzaamheden. 

De overgrote meerderheid van de verwerkte gegevens laat zich direct voor eens en voor altijd 
goed indelen. Maar soms is er sprake van afdrukken van mindere kwaliteit, soms komt de 
informatie uit verre oorden en is deze niet eenvoudig herhaald to bekijken, opeenvolgende 
typen lijken soms verbiuffend op elkaar. Aan al dit soort gevallen is enorm veel tijd besteed 
om ergens zeker van te zijn. Er zijn gegevens "bekend" die worden achtergehouden 
eenvoudigweg omdat de sluitende controle nog niet kon plaatsvinden. 

Het uit de catalogus houden van ruis is prioriteit 1. Of dat in alle gevallen gelukt is en zal 
blijven lukken is onzeker. Er wordt in elk geval scherp op gelet. 

Onder ruis wordt verstaan het verwarren van een 2 met een 12, een 22 met een 23 en 
dergelijke. Zelfs een 1 blijkt te verwarren met een 2, een 3 met een 8, enz. Er wordt ook ander 
verstaan het verkeerd interpreteren van op elkaar lijkende typen. Ga hiermee aan de slag en 
men komt dit soort gevallen zelf tegen. Een ding is zeker : met behuip van de catalogus en 
diens beschrijving komt u sneller uit de problemen dan wij die de catalogus moesten 
samenstellen. 

Een ander ding is ook zeker : er zijn nog vondsten genoeg te doen. Zoals het in de tijd 
bijstellen van vbd en lbd. Los daarvan worden meldingen van duidelijke afdrukken van met 
name de eerste typen uit 1931 met belangstelling ingewacht. Liefst op poststuk omdat de 
postzegels aanvankelijk van het kleine formaat zijn zodat individuele stempelafdrukken er 
zelden geheel op uitkomen. Met de verschijning van de Willem van Oranje zegel en de 
Kreisler zegels gaat het vanaf midden 1933 meer de goede kant op. 

Het is hier de juiste plaats om at diegenen te bedanken die zo bereidwillig waren om hun 
collectie voor bestudering beschikbaar te stellen of anderszins hulpvaardig waren. 

Die dank betreft de heren F.L.Bakker, F.W.Beglinger, G.J.Bessels, E.A.Gast, D.Glaudemans, 
J.P.H.Hoogenboom, W.J.Meijnders, P.J.Millaard, P.C.van Putten, F.J.Spengler, P.Storm van 
Leeuwen, H.Tekenbroek en N.J. de Weijer. 
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POSTSTIMPELATLAS NED.INOZ 1916-1942 

ST( IEBIJDRAGEN "I3ELAWAN", "DOLOKMERANGIR" en "SERBALAWAN" 
Belawan geniet de eer het eerste kantoor te zijn waarvoor een aparte studie werd opgezet. 
De keus hiervoor is volkomen willekeurig maar wel beinvloed door het felt dat het een klein 
kantoor is waar nou eens niet alleen de typen 1 en 6 worden gebruikt, maar ook een type 4. 
Het laatste geldt overigens ook voor Dolokmerangir dat naast twee typen 1 een type 3 heeft 
gehad. Type 3 en type 4 zijn typen die in de jaren na 1920 met name gangbaar worden op 
de grote kantoren. Wat maakt dat voor Biw en Dim deze typen zijn aangemaakt? Het toeval? 

Zoals voor meer kantoren geldt is het vinden van afdrukken uit de vroege jaren 1917 tot en 
met plm 1925 lastiger dan het vinden van exemplaren uit de jaren na 1930. De eerste typen 
van Belawan (te weten la, 1 b, 4 en 6), zijn keurig na elkaar in gebruik. Omstreeks 1940 
komen er twee (14a en 14b) of misschien wei Brie typen (6, 14a en 14b) gelijktijdig in gebruik. 

Dit in tegenstelling tot de gevonden typen (1b en 3) van Dolokmerangir welke, zoals de 
eerder gegeven voorbeelden op bladzijde 2 lieten zien, al gedurende de jaren 1930 tot en met 
1933 gelijktijdig gebruikt werden. Mag dit als een bewijs warden gezien voor het feit dat 
Belawan het in elk geval tot en met 1933 als kantoor minder druk had dan Dolokmerangir? 

In 1933 sluit het kantoor Dim, juist op het hoogtepunt van het gebruik van haar laatste twee 
stempels. De sluiting van het kantoor volgt in elk geval na 8-9-1933 (afdruk met ?8-09-33). 

Het belang voor de Posterijen - dat immers zoals wij hierboven reeds zagen heus niet gering 
was - werd daarbij verplaatst naar het 5% km oost-noordoost gelegen Serbalawan. Opening 
van Serbalawan zal proefondervindelijk moeten blijken uit nog te vinden vroege afdrukken 
van de typen 1 of 10. Vermoedelijk vingen deze twee tezelfdertijd hun gebruik aan direct bij 
de opening van Ser daar waar een dag eerder de typen lb en 3 van Dim ophielden gebruikt 
te worden. Of zou er voor de verhuizing meer tijd nodig zijn geweest? 

Voorlopig is type 10 aan de winnende hand. Diens vbd is van 20-12-33 oniangs weer 2 
maanden naar voren geschoven met een datum van 20-10-33 terwijl type 1 blijft steken op 
een vbd van ??-05-34. Kijkt u eens goed 	zelfs een fragment van een Serbalawan stempel 
kan al een nieuwe uitkomst geven 	daar is geen fraaie en volledige afdruk voor nodig. 

De datum 20-10-33 was mooi en scherp dus onze atlas komt in de buurt. Sluiting van 
Dolokmerangir en opening van Serbalawan Iigt voorlopig tussen 08-09-1933 en 20-10-1933. 

ONZE ATLAS 
U heeft er misschien overheen gelezen maar er stond niet per ongeluk "onze atlas". Dat was 
serieus bedoeld om u er nadrukkelijk bij te betrekken. Zonder de hulp van verzamelaars die 
zich erbij betrokken voelen komen er geen nieuwe feiten boven tafel. Aileen wanneer zo vaak 
ais mogelijk stempelafdrukken vergeleken worden met de gegevens uit de stempelatlas zullen 
nieuwe ontdekkingen worden gedaan. 

Vooral heel erg versleten of heel erg scherpe afdrukken zullen uw aandacht moeten trekken. 
Nog een stap 	en dat is om die afdrukken ook aan ons te laten zien. 
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POSTETEctiT'ZIATLAS NED.INDIE 191G-1942 

Cr TI,LOGT1 BUDRI.CE 	(ANTORE1 ETGENEND MET "A" 
U kent het kip-ei probleem? Dat is ook hier het geval. Eens moet er Ten versie uitgebracht 
worden die ergens op lijkt. Van daaruit kan verder worden gewerkt naar lets wat ooit in de 
buurt komt van de werkelijkheid uit het verleden. 

De eerste versie is de meest ondankbare want er kan immers van alles aan ontbreken en er 
kunnen oak gewoon dingen aan fout zijn. Toch is het tegelijk ook de meest dankbare want 
er is nu tenminste lets om vanuit to gaan. Hoe moet de discussie , het wikken en wegen, het 
beoordelen enders beginnen? 

Het overzicht van de langebalken met nummer LBnr (49 kantoren) en de LB beginnend met 
"A" (22 kantoren) alleen Amboina valt zowel in de ene als in de andere groep ziet er zo uit: 

Generatie 1 Generatie Generatie 3 

Kantoren vs Typen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

224 kantoornaam+nr = 17 10 41 17 6 11 22 45 76 74 1 8 8 9 
22 kantoornamen A = 34 10 1 - 20 2 1 4 - 1 6 3 

LBnr "A I Z° 	345 = 91 228 26 
LB 	"A" 	82 = 45 27 10 

De type 10 van de Ibnr AMBOINA 1 is niet meegeteld bij de LB van Adiwerna 	Atapoepoe. 
Uit het overzicht blijkt overduidelijk dat de generatie 2 stempels bij de langebalk met nummer 
oververtegenwoordigd zijn. Louter en alleen omdat het gros van deze Ibnr aangemaakt 
moeten worden in een periode waarin generatie 2 typen gangbaar zijn. Namelijk vanaf begin 
1932 t/m 1934. De generatie 1 typen van de LBnr zijn vermoedelijk allemaal ontstaan in 1931. 

Type 6 is een verhaal apart. Deze verschijnt gemiddeld genomen later ten tonele dan de 
typen 7 t/m 10. In zeer veel gevallen pas vlak voor de oorlogsjaren. Type 6 zou om die reden 
net zo goed tot generatie 3 gerekend kunnen worden. Maar zijn ontstaan is reeds mogelijk 
vanaf de invoering van de 24uur uuraanduiding en die begon vanaf begin 1932. Vandaar de 
keuze voor de indeling zoals die in de poststempelatlas is vastgelegd. 

De verdeling van de 11+20 typen 6 over de jaren vanaf 1932 op basis van de vbd is als volgt: 

aantal typen 6 met een vbd vallend in jaar 

groep 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 

LBnr 2x 2x 1x 1x 
lx lx lx 2x 2x 2x 5x 6x 

Merk op dat slechts 6 van de 11 Ibnr typen 6 vermeld staan. De overige 5 komen uit het 
dokument van Beer van Dingstee en de daarbij horende data worden volgens afspraak buiten 
beschouwing gelaten. De type 6b van Ampenan is voorlopig de vroegste verschijning van de 
type 6 met een vbd van 08-10-32 (volgende datum 10-35). De vbd van type 6a is 11-10-33. 

Hieruit blijkt dat een type 6 in de jaren 1932, 1933 en 1934 nog geen algemene verschijning 
is. Terwijl het toch semen met de type 1 tot de de meest voorkomende en ook meest bekende 
typen langebalk behoort. Maar dan met name in de 2e helft van de dertiger jaren. 

Bijlage bij ZWP. 122 
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PO.; a kalFMPELATLAS NED.INNE 1916-1942 

SELEKTIE VAN KANTORI 	1EHEEL OF IN Gr 1,.1`11EN 
Vooruitlopend op volgende gedeelten van de stempelatlas wordt alvast een kant en klaar 
gedeelte of een juist allerminst kant en klaar en wellicht "moeilijk" gedeelte gepresenteerd. 

Redelijk klaar is het gedeelte met Batavia-C./PW... waarbij van PW 3 nog betrekkelijk weinig 
bekend is. Ook het gedeelte met Belawan, Dolokmerangir en Serbalawan is aardig rond. 
Daarbij is vooral de overgang van Dolokmerangir naar Serbalawan omstreeks september / 
oktober 1933 leuk om schemer vast te leggen. Tussen 8-9-1933 en 204 0-1933 zoals u weet. 

Altijd interessant zijn de kantoren die kort open waren zoals Langen en Sampan / (VII Koto). 
En waarbij Langen ons verbaast door in zijn 2-jarig bestaan twee stempels te hebben gehad. 

Type lb is vrij apart arbij de naam ver van de balk staat, namelijk 5 a 6 mm, en waarbij de 
rand bovendien dicht is, iets wat niet bepaald algemeen voorkomt. Type la werd volledig op 
eL:n blokje van vier zegels aangetroffen, maar is desondanks heel slecht toonbaar. Alsof de 
kantoorhouder uiterst slordig met zijn stempel omging en deze in het vuil had laten liggen. 
De L van Langen is als het ware wit afgedrukt in heel veel zwart. Een vuil stempelkussen? 
Of de rand dicht of biffage is valt aan de vuile afdruk niet of te lezen. 

Ook type 1 van Sampan / (VII Koto) heeft een dichte rand. Soeroelangoenrawas en 
Tandjongbaleikarimon zijn kantoren die tijdelijk gesloten werden. De gebruikte stempels uit 
de eerste periode werden nadien braaf vervangen door nieuwe. Althans zo kan warden 
aangenomen uit de gevonden afdrukken. Wie toont ons van bovenstaande kantoren 
afdrukken die de tot nog toe beperkte gegevens van de stempelatlas kunnen aanvullen? 

Soerabaja - Simpang type 9 is bekend van slechts twee afdrukken uit dec'39 en feb'42. 

TANDJONGBALEI / !fkARIiiiiON (met streepje) 
Dit is Been eenvoudig kantoor, oak al omdat men het boven en onder segment gestempeld 
moet zien te krijgen vooraleer echt duidelijk wordt dat het om dit kantoor uit de Riouw-archipel 
gaat. Uit de mooie afdruk uit mei 1922 blijkt bijvoorbeeld net niet dat er een streepje in het 
spel is. 

Dat blijkt daarentegen wel uit een veel minder mooie afdruk uit 1921 waarbij boven "lei -" en 
onder net "rirLon" te zien zijn maar nou juist weer niet "tandj,  ing". Met deze twee afdrukken, 
een mooie en een halve, is het bewijs van het streepje met moeite geleverd. 

SOEROELAN / GOENRAWAS (onderste boven) 
Deze vormgeving is uniek, zelfs voor Nederlands-Indie waar zich wel meer opmerkelijke 
dingen hebben voorgedaan. Denk maar aan de aparte haltestempels "TOEL.BOEJOET" 

(Toeloengboejoet afgekort) en "BALONG R.P." (R.P. voor het lijntje Rambipoedji naar Poeger 
ter onderscheid van de andere veel bekendere Belong), beiden in kastje. 

Maar een langebalk met de naam met de klok mee rondlopend in het ondersegment 	zou 
er een tweede of derde van bestaan? Wie zou de stempelmaker zijn geweest? Zou hij meer 
van dit soort produkten anno 1917 / 1922 gemaakt hebben? Of zou hij per abuis zonder het 
zelf to weten "boven" met "under" verwisseld hebben? Even slaperig zijnde op het midden 
van de dag toen het op z'n heetst was .... en/of .... die verduvelde insekt hem net lastig vies 	 
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Poststempelatlas Nedindie 1916-1942 

CL LANCE! 	 IHGEDEELD IN TYPEN 
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Poststempelatlas Ned.lndie 1916-1942 

DE LAL,'LLic.,t .K:717111PELL IF!GEDEELD 	TYPriN 

De indeling in typen is tot stand gekomen door te letten op de wijze waarop de datumbalk is 
gevuld. Deze datumbalk wordt gekenmerkt door de gebruikte uuraanduiding en het cijfertype. 

De eerste get•rrntie langebalkstempels gebruiken een uur-aanduiding tot 12 uur, die eruit 
ziet zoals 1-2 N (in het groot) dan wel 2-3 v (in het klein). Naast de uuraanduiding heeft 
een stempelafdruk nog twee kenmerken. Er kan sprake zijn van een open dan wel gesloten 
arcering. En bij die arcering kan er dan ook nog sprake zijn van 12 dan wel 10 arceerlijntjes. 
Zo kunnen de eerste 5 typen op eenvoudige wijze worden onderscheiden : 

type 1 
type 2 
type 3 
type 4 
type 5 

smalle balk met 10 arceerlijnen, uuraanduiding 1, cijfers groot G 	=LS10G1 
brede balk met 12 arceerlijnen, uuraanduiding 1, cijfers groot G 	=LB12G1 
brede balk met 12 arceerlijnen, uuraanduiding 2, cijfers klein K 	=LB12K2 
brede balk met 10 arceerlijnen, uuraanduiding 1, cijfers groot G 	=LB10G1 
brede balk met 10 arceerlijnen, uuraanduiding 2, cijfers klein K 	=LB10K2 

Om deze 5 typen kortweg - en toch betekenisvol - aan te duiden is een notatie bedacht, zoals 
hierboven rechts is aangegeven. De posities 1 t/m 6 in de notatie betekenen het volgende: 

1 	hoofdkenmerk 	 = L 	(langebalk) 
2 	open of gesloten arcering 	 = S of B 	(smallebalk of bredebalk) 
3-4 	aantal arceerlijnen in cirkelsegment 	= 12 of 10 	(fijne of grove arcering) 
5 	cijfers in datumbalk 	3 sierlijk 	= G / K 	(groot 3mm , klein 21/2  mm) 

3 	vierkantig 	= M / N 	(groot >2% mm, klein <2% mm) 
6 	uur-aanduiding 	12-uur 	= 1 	(12-uur en groot, V of N) 

12-uur 	= 2 	(12-uur en klein, v of n) 
24-uur 	= 3 	(24-uur) 

In 1932 verschijnen er stempels met een 24-uur uuraanduiding in de datumbalk. 
Deze stempels van de tweede generatie bestaan uit de typen 6 t/m 10: 

type 6 
type 7 
type 8 
type 9 
type 10 

smalle balk met 10 arceerlijnen, uuraanduiding 3, cijfers groot G 	=LS10G3 
brede balk met 12 arceerlijnen, uuraanduiding 3, cijfers groot G 	=LB12G3 
brede balk met 12 arceerlijnen, uuraanduiding 3, cijfers klein K 	=LB12K3 
brede balk met 10 arceerlijnen, uuraanduiding 3, cijfers groot G 	=LB10G3 
brede balk met 10 arceerlijnen, uuraanduiding 3, cijfers klein K 	=LB10K3 

Weer later, vanaf 1934, worden bij nieuwe stempels cijfers in de datumbalk geplaatst die 
modern (vierkantig) van vorm zijn. Deze derde generatie bestaat uit de typen 12 t/m 15 : 

type 12 
	

brede balk met 12 arceerlijnen, uuraanduiding 3, cijfers groot M 	=LB12M3 

type 13 
	

brede balk met 12 arceerlijnen, uuraanduiding 3, cijfers klein N 	=LB12N3 

type 14 
	

brede balk met 10 arceerlijnen, uuraanduiding 3, cijfers groot M =LB10M3 

type 15 
	

brede balk met 10 arceerlijnen, uuraanduiding 3, cijfers klein N 	=LB1ON3 

In 1935 resp. 1938 verschijnen de vierde generatie stempels in de gedaante van twee typen 
langebalk waarbij de arcering in de binnen-cirkel plaats heeft gemaakt voor puntjes : 

type 19 
type 20 

puntvlakvulling met zwarte balk onderin, meestal cijfertype M 	=PV1 M3 
puntvlakvulling met gewone kruizen meestal cijfertype N 	=PV2 N3 
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Poststempelatlas Ned.Indie 1916.-1942 
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Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

3e GENERATIE LANGEBALKSTEMPELS - DE TYPEN 12 Um 15 
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Poststempelatlas Nedindie 1916-1942 

4e GENEkArIE LAVGLILIALKSTEMPELS - DE TYPCN 19 Um 20 

28 2.33 12. 

20. PV2 

Deze twee stempels - met in de cirkelsegmenten punten in plaats van arceerlijnen - behoren 
ontegenzeggelijk tot de familie van de langebalk. De langebalk ontleent immers zijn naam 
aan de "Iange" datumbalk. 

In zijn boek "Poststempels van Nederlands-Indie 1864-1950" brengt P .R. Bulterman deze 
twee stempels dan ook onder met de - bij de langebalk behorende - codes LB9 en LBO. 

Toch is het verschil met de vorige generaties langebalken zo groot dat van een nieuwe 
generatie langebalk gesproken kan worden. In zijn "Poststempelcatalogus Nederlands-Indie 
1864-1942" bevestigt P. Storm van Leeuwen dit door deze twee stempeltypen de meer 
uitgesproken benaming van puntvlakvullingstempel te geven waarbij hij voor beide stempels 
de codes PV1 en PV2 introduceert. 

Deze codes spreken voor zichzelf. De typen PV1 en PV2 zijn als verschijningsvorm uniek 
genoeg om hen te beschouwen als behorend tot de 4e generatie van het Iangebalkstempel. 

In onze overzichten zal ernaar gerefereerd worden als type 19 en type 20. Een kantoor als 
Djokjakarta blijkt vier verschillende PV1-stempels te hebben gehad waarnaar dan ook 
verwezen zal worden als type 19a t/m 19d. Alle vier met de code PV1 in de stempelnotatie. 
Amboina heeft by 2 PV1 en 2 PV2 stempels gehad, te weten type 19a, 19b resp. 20a, 20b. 

Literatuur 
• P.R.Bulterman, Poststempels Nederlands-Indie 1864-1950, 

1981, p. 89-90, langebalk met puntjes in de binnencirkel (de typen LB9 en LBO). 
• P.Storm van Leeuwen, Poststempelcatalogus Nederlands-Indie 1864-1942, 

1995, p. 166-167, puntvlakvullingstempel (de typen PV1 en PV2) 
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Poststempelatlas Nedindie 1916-1942 

ovr.r7cr:T :7\7 077711MTE rrGRIPPEN AFKORTINGEN 

Omschrijving Omschrijving 

biffage, bif 

bif 

bif-opg 

BIw 
Bd 
Btv 
Btc 

bif-str 

bvd 

bredebalk 

= evenw. 
of 

# evenw. 

dbi 
Ab 

dicht 

afdruk Dim 

minimale afstand in mm van 
eerste letter tot datumbalk en 
van laatste letter tot datumbalk 

hoofdletter = geeft breedte 
van een letter in mm aan, 
by H=1+ of A=2% 

2 hoofdletters na elkaar = 
geeft afstand onderaan tussen 
twee letters in mm aan, 
bv: VI = of IA =.. bij Batavia 

als hierboven met 2x afstand 
gescheiden door /, VI = ../.. bij 
batavia : beneden / boven 

2 hoofdletters na elkaar = 
twee letters zijn wel of niet 
evenwijdig by VI bij batavia 

afkorting voor Amboina 

stempelafdruk 

stempelrand met openingen 

by bif 17, vergelijk ebi 

biffage-opening 

afkorting voor Belawan, 
resp. Bandoeng, 
resp. Batavia, 
reap. Bataviacentrum, enz 

biffage-streep 

Beer van Dingstee, dokument 

stempel met dichte arcering 
waarblj de arcering tot de rand 
van de binnencirkel loopt en de 
balkhoogte in de regel breed is 

dubbel biffage, vergelijk ebi 

stempeirand zonder openingen 

afkorting voor Dolokmerangir 

afk 

E3:5 of P2:3 

ebi 

de N.I.posterijen hadden voor 
ieder kantoor een afkorting van 
2, 3 of 4 letters, een dergelijke 
afkorting wordt soms gebruikt 
om herhaling van de gehele 
kantoornaam to voorkomen, 
voorbeelden zijn Ab, BIw, Dim 
en Ser 

verhouding van middenstreep 
tot gehele hoogte letter E of P 

enkel biffage, met getal dat het 
aantal bif-str aangeeft dat men 
van links naar rechts kan tellen 
boven de datumbalk 

arc-str 
ebi 19 

arc 10 
arc 12 ebi 17 

arc 12-2 ebi 12 en 14 

arceer-streep 

grove arcering met 10 strepen 
fijne arcering met 12 strepen 

fijne arcering met 12 strepen, 
hoekje links en hoekje rechts 
ontbreken, men ziet er 10 

meest normale biffage 

meer wijd dan ebi 19 

zeer wijde (ruime) biffage, zie 
by type 14a en 14b van Ab, 
waarbij Ab staat voor Amboina 

ebi 21 

b ebi 35 

in tijdschaal 
ebiL ebiK 

br = 

ev. of evenw. 

een afbeelding ervan komt voor 
in het dokument van de heer 
J.H. Beer van Dingstee 

breedte in mm, bij een Ibnr de 
breedte van het hokje waarin 
het nummer gepiaatst is 

meer fijn dan ebi 19 

lijkt op een fijne radeer-lijn, 
voorkomend bij sommige kbu 

enkelbiffage met zeer lenge of 
zeer korte biffage-strepen 

afkorting voor evenwijdig 

barchart zie tijdschaal 
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generatie 

G3/4 

G1/2 

h=„ 

kb 
KB 

kortebalk 

kbb 
ksb 
kbu 

KBB KSB KBU 

lb 
LB 

LB9, LBO 

lbnr 
LBnr 

M..p=... 

M2p 
M3p 

nmph 

-?- 

notatie 

nummer 

puntvlakvulling 

pv1, pv2 

PV1, PV2 

rand 

Rtp of Rdp 

Omschrijving 

codering van 6 posities, een "1" 
gevolgd door nog 2 posities 
waarmee een stempel nauw-
keurig vastgelegd kan worden 

nummer in ondersegment van 
een stempel dat vermoedelijk 
het loket van gebruik aangaf 

punten in de binnencirkel 

puntvlakvulling met en zonder 
zwarte balk, als individu 

puntvlakvulling met en zonder 
zwarte balk, als groep 

stempelrand 

afkorting voor rechts, zie 

R met rechte of ronde poot 

Ser 	 afkorting voor Serbalawan, 
Sb 
	

resp. Soerabaja 

stempel met open arcering 
waarbij de arcering niet door-
loopt tot de binnencirkel en de 
balkhoogte in de regel smal is 

openstelling kantoor in de tijd 
waarbij het gebruik van een 
bepaald type wordt afgebeeld 
met behulp van x'n 

bepaald stempel aangeduid 
met een (type) nummer 

teken gebruikt in de tijdschaal 
om aan te geven dat een type 
gebruikt bekend is in dat jaar 

speciaal teken gebruikt in de 
tijdschaal om aan te geven dat 
een kantoor in dat jaar niet was 
opengesteld 

smallebalk 

tijdschaal 

type 

x 

Poststempelatlas Ned.lndie 1916-1942 

OVURZICHT VAN GLLAIUKTE 

Omschrijving 

groep van twee of meer typen 
die gelijke kenmerken hebben 

streepje binnenwaards in G 
gaat tot driekwart, 
van belang bij LBnr van Malang 

streepje binnenwaards in G 
gaat tot halverwege, 
van belang bij LBnr van Malang 

hoogte van de letters in mm 

kortebalk als individu 
kortebalk als groep 

stempel waarbij de datumbalk 
eindigt bij de binnencirkel 

kb met een brede balk, individu 
kb met een smalle balk, individu 
kb met uuraanduiding, individu 

kbb ksb kbu, als groep 

langebalk als individu 
langebalk als groep 

coderingen van P.R.Bulterman 
die van ons de code PV1 en 
PV2 krijgen en type 19 en 20 

langebalk+nummer als individu 
langebalk+nummer als groep 

afkorting voor links, by links-
onder of links-boven 

M3p=2% betekent dat het 
midden van de M gelijk eindigt 
met de poten: dus 3-poot, 
afstand tussen poten 2% mm 

midden M hoger : M=2-poot 
midden M gelijk M=3-poot 

Ned.Maandblad voor Philatelie 
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Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

LANGELALLFT9.1,7rfil. MET 	LBnr 

Kantoornaam en Nummer Type Notatie Periode 33333 33334 44 Details 
12345 	67890 	12 

AMBOINA 1 10 LB10K3/D8 1033-0140 )00( xxxxx 

BALIKPAPAN 1 1 LS10G1/B5+ 0132-0241 _xxxx )0000( X_ biffage 

BALIKPAPAN 2 8 LB12K3/D9-- 0332 -0841 )000( 	)0000( X_ 

BALIKPAPAN 3 9 LB10G3/D8 0733-0641 )00( 	)0000( 	x 

BANDJERMASIN 1 10 LB10K3/D7% 0732-0238 _xbxx 

BANDOENG 1 3 LB12K2/D8% 0731-0432 xx 
10 LB10K3/D71/2  0532-0833 bx 
9 LB10G3/D7% 0933-1034 xx 
7 LB12G3/B8+ 1134 - 0137 xx xx biffage 

BANDOENG 2 4 LB10G1/D7 0731-1231 x 
9 LB10G3/D7+ 0532-1232 b 

10 LB10K3/D8 0433-0537 xxx xx 

BANDOENG 3 3 LB12K2/08% 0831-1131 xb_ 
8 LB12K3/D8 0632-0433 bx 

10 LB10K3/D8 0833-0835 )00( 

BANDOENG 4 3 LB12K2/D8+ 0831-0532 xx 
9a LB10G3/D8-- 0632-0833 _bx__ br= 5 
9b LB 10G3/D7+ 0833-1034 xx br= 4% 
7 LB1203/B8+ 1134-1135 xx biffage 

BANDOENG 5 3 LB12K2/D8% 0931-0432 xx arc12-2 
10 LB10K3/D8-- 0532-1034 bxx 
7 LB12G3/B8+ 1134 -1239 xx xxxx biffage 

BANDOENG 6 3 LB12K2/D8 0931-0132 -xx arc12-2 
10 LB10K3/D7% 0432-0732 
9a LB10G3/D8-- 0932-0833 xx br= 5% 
9b LB10G3/D8-- 0833-1134 xx br=7 
9c LB10G3/D8+ 0135-1236 X x br = 4+ 

BANDOENG 7 3 LB12K2/D8+ 1231-0432 )o( 
8 LB12K3/D8% 0632-0733 bx 
9 LB10G3/D8+ 0933-0637 xxx )o( 

BANDOENG 8 3 LB12K2/D8% 1231-0432 ),(x arc12-2 
8 LB12K3/D8% 0632-0536 bxxx x 

BANDOENG 9 2 LB12G1/D8— 0432-0432 
7 LB12G3/D8— 0932-0833 bx 
9 LB10G3/D7% 1033-0936 xxx x 

BANDOENG 10 7 LB12G3/D8 1132-1036 _xxxx0 	x 

BANDOENG 11 7 LB12G3/D8 0133 - 0137 )00( 	xx 

BANDOENG 12 9 LB10G3/D8 1233-0735 )00( 

BANDOENG 13 10 LB10K3/D8 0833-1034 )0(_ 
7 LB12G3/B8+ 1134-0238 )0( xxx—  biffage 17 

BANDOENG 14 7 LB12G3/B8+ 1134-0938 xx 	)00( biffage 

(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) NISTA 25 BFilage bij ZWP. 122 



Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

LANGEBALKETEMFTEL 	 - LBnr 

Kantoornaam en Nummer Type Notatie Periode 33333 
12345 

33334 
67890 

44 
12 

Details 

BANJOEWANGI 1 9 LB10G3/D8 0433 - 0937 X)0( )0( 

BANJOEWANGI 2 10 LB10K3/D8+ 0733 - 0241 XXX )0000( X_ 

BATAVIA 1 3 LB12K2/D8+ 0531 - 1231 X 
8 LB12K3/D9— 0332 - 0234 )00( 

13 LB12N3/D9-- 0934 - 0336 )0( x arc12-2 

BATAVIA 2 3 LB12K2/D8+ 0531 	0232 xx 
8 LB12K3/D9 0432 - 0234 bxx arcl 2-2 

15 LB1ON3/D8 0934 - 0636 XX X 

BATAVIA 3 3 LB12K2/D8 0132 - 0232 X arc12-2 
8 LB12K3/D9-- 0332 - 0334 )00( 	 

BATAVIA 4 3 LB12K2/D9-- 0731 - 0731 x arc12-2 
8 LB12K3/D9-- 0232 - 0434 xxx arc12-2 

BATAVIA 5 3 LB12K2/D8+ 0831 - 0332 xx®  
8 LB12K3/D8 0633 - 0535 X)0( 

BATAVIA 6 3 LB10K2/D8 0731 - 0332 )0( 

8 LB12K3/D8 0532 - 1033 )0( 

13 LB12N3/D7+ 0934 - 0341 )0( XXXXX X arc12-2 

BATAVIA 7 LB12K3/D8% 0632 - 0334 )00( arc12-2 

BATAVIA 8 L 	/  0000 - 0000 

BATAVIA 9 2 LB12G1/D71,4 1131 	0332 )0( 

7 L812G3/D8-- 0432 	0235 )00C( 	 

BATAVIA 10 3 LB12K2/D8+ 0132 - 1032 X 

10 LB10K3/D8 1033 - 1033 X 	 

BATAVIA 11 3 LB12K2/D8 0332 - 0332 X 

8 LB12K3/D9-- 0632 - 0636 )000( x aro12-2 

BATAVIA 12 8 LB12K3/D9-- 0632 - 0134 arcl 2-2 

0234 - 0235 XX 	 BATAVIA 13 8 LB12K3/D8 

BATAVIA 14 8 LB12K3/D8+ 0532 - 0137 )00(X xx 

BATAVIA - / CENTRUM 1 3 LB12K2/139-- 1031 - 0132 )0( arcl 2-2 
8 LB12K3/D9-- 0232 - 0732 X arc12-2 

10 LB10K3/D8 0932 - 0133 XX 

9 LB10G3/D8 0733 - 0135 )00( 	 

BATAVIA - / CENTRUM 2 4 LB10G1/D8 1031 - 0432 )0( 

9a LB10G3/D8-- 0532 - 1032 X grote 2 
9b LB10G3/D7% 0333 - 1033 X kleine 2 
9c LB10G3/D7% 1133 - 0235 )00( gewone 2 

BATAVIA - / CENTRUM 3 4 LB10G1/D7+ 1131 - 1231 

BATAVIA - / CENTRUM 4 2 LB12G1/D7% 1131 -1231 x 13 arc-Iijnen 

BATAVIA - / CENTRUM 5 3 LB12K2/D7% 1231 - 1231 x arc12-2 
8 LB12K3/D8+ 0432 - 0933 >o< 

10 LB10K3/D8 1233 - 1234 

(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 	 NISTA 26 Bijlage bij ZWP. 122 



Kantoornaam en Nummer 

BATAVIA - I CENTRUM 6 

BATAVIA - / CENTRUM 7 

BATAVIA - / CENTRUM 8 

BATAVIA - / CENTRUM 9 
M2p 
M3p 
M2p 

BATAVIA - / CENTRUM 10 

BATAVIA - / CENTRUM 11 

BATAVIA - / CENTRUM 12 

BATAVIA - / CENTRUM 13 

BATAVIA - / CENTRUM 14 

BATAVIA - / CENTRUM 15 

BATAVIA - / CENTRUM 16 

BATAVIA - / CENTRUM 17 

BATAVIA - / CENTRUM 18 

BLITAR 1 

BONDOWOSO 1 

CHERIBON 1 

DJEMBER 1 

Type 

3 
10a 
10b 

4 
10 

3 
10 

4 
9a 
9b 
9c 
15 

4 
10 
9 

8 
10 

8 
10 

8a 
8b 

8 
9 

9a 
10 
9b 

8 
10 
9 

8 
10 
9 

7 
9 

10 

9 

10 

10 

Notatie 

LB12K2/D9-- 
LB10K3/D8-- 
LB10K3/D8+ 

LB10G1/D7% 
LB10K3/D8 

LB12K2/D8+ 
LB10K3/D71/2  

LB10G1/D7% 
LB10G3/D8--
LB10G3/D8—
LB10G3/D7+ 
LB1ON3/D8 

LB10G1/D7% 
LB10K3/D7% 
LB10G3/D8 

LB12K3/D8+ 
LB10K3/D8 

LB12K3/D9 
LB10K3/D8+ 

LB12K3/D9 
LB12K3/D9-- 

LB12K3/B8% 
LB10G3/D8-- 

LB10G3/D7% 
LB10K3/08--
LB10G3/D8 

LB12K3/D8% 
LB10K3/D8 
LB10G3/D8— 

LB12K3/D9+ 
LB10K3/D7% 
LB10G3/D7+ 

LB12G3/D8+ 
LB10G3/D8-- 

LB10K3/D8— 

LB10G3/D8 

LB10K3/D8 

LB10K3/D8— 

Periode 

1031 - 0532 
0732 - 0233 
0334 - 0637 

1031 - 0733 
1133 - 0235 

1031 - 1033 
1133 0135 

1031 - 0232 
0432 - 1232 
0733 - 0134 
0234 - 0434 
0534 - 0235 

1231 - 0232 
0332 - 0533 
0933 - 0135 

0232 - 0633 
0733 - 0135 

0432 - 1133 
0234 - 1235 

0132 - 0834 
1034 - 0938 

0232 - 1033 
0134 -0135 

0432 - 0732 
1132 -1033 
1033 - 0836 

33333 33334 44 
12345 67890 12 

)0( 
)0( 

)0( )0( 

)00( 
)00( 

)0( 
x 

)0( 

XX 

)0( 
JO( 

)00( 

bx 
)0( 

)0(X 
)0( )00( 

b 
)o< 

xxx x 

Details 

arcl 2-2 
IA = 3+ 
IA = 2% 

VI=evenw. 
VI#evenw. 
VI#evenw. 

arc12-2 

arc12-2 
arc12-2 

biffage 

br = 7+ 

br = 

0232 - 0732 
0932 - 0833 
1233 - 0235 

arcl 2-2 

0532 - 0932 
1032 1133 
1133 - 0235 

0332 - 1233 
0534 - 0235 

0732 - 0938 

1132 - 0449 J000( )0000( )0( t/m ..-4-49 

0433 0839 	_xxx xxxx 

0233 - 0849 	xxx xxxxx xx 	t/m 27-8-49 

_)000( )0(X 

Poststempelatlas Nedindie 1916-1942 

-1-77.FEIL, MET Fi.,71:1-AMER LBnr 

Bijlage bij ZWP. 122 
	

(het mededelingenbiad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 
	

NISTA 27 



PoststempelatlasNed.Indie 1916-1942 

LANGE 
	

' LiL MET NI rP:Tbi.liLIR LBnr 

Kantoornaam en Nummer Type Notatie Periode 33333 33334 44 
12345 	67890 	12 

Details 

DJOKJAKARTA 1 8 
9 

14 

LB12K3/D9 
LB10G3/D8 
LB10M3/D8 

0232 - 0733 
0733 - 0734 
0834 - 0538 

bx 
_xx_ 

arc12-2 

xx xxx 

DJOKJAKARTA 2 8 
9 

14 

LB12K3/D9 
LB10G3/D7% 
LB10M3/D8-- 

0232 - 0733 
0733 - 0834 
0834 - 1137 

bx arc12-2 
)0( 

)0( 	xx 

DJOKJAKARTA 3 8 LB12K3/D8 0233 - 0538 XXX X)0( arc12-2 

DJOM BANG 1 4 LB10G1/D7% 0932 - 1235 >000( 	 

FORTDEKOCK 1 3 LB12K2/D8% 1131 - 1137 MOO( )0( arc12-2 

GAROET 1 2 LB12G1/B8 0931 -0836 xbxxx x biffage 

KEDIRI 	/ 1 
KEDIRI 	1 

4 
9 

LB10G1/D8--
LB10G3/D8+ 

0331 - 1032 
1232 	1134 

XX 
)00( 	 

KEDIRI 	2 9 LB10G3/D8-- 0732 - 0138 X)00( xxx— 

KEDIRI 	3 9 LB10G3/D8 1134 - 0838 ®)0( )0(X 

KEDIRI 4 LB 	/  0000 - 0000 

KEDIRI 	5 8 LB12K3/D71/2  0433 - 0339 XXX )00(X 	 
r 

KLATEN 1 10 LB10K3/D8-- 1132-1038 J000( )0(X 

MADIOEN 1 5 LB10K2/D7% 0232 - 0235 )000( 	 

MADIOEN 2 4 LB10G1/08-- 0235 - 0238 X 	X)0( 

MAGELANG 1 2 LB12G1/D7 0731 - 1136 xbxxx x 

MAGELANG 2 3 
10 

LB12K2/D8+ 
LB10K3/D8-- 

0531 - 0532 
0333 - 0342 

xb— arc12 -2 
vxxx )ocooc )c< 

MAGELANG 3 9 LB10G3/D8+ 1032 - 0342 )000( 	)0000( 	xx 

MAGELANG 4 10 LB10K3/08— 0434 - 1142 )0( 	)0000( 	XX 

MAGELANG 5 10 LB10K3/D7% 0434 - 0339 XX >COOL 
6.011.1911128 

MAKASSER 1 5 LB10K2/D8-- 0132 - 0938 moc bxx 

MAKASSER 2 10 LB10K3/D8 0732 - 1232 x 	b 

MAKASSER 3 9 LB10G3/D8-- 0135 	0241 x bxxxx 

(het mededelingenblad van de Studiegmep Zuid-West Pacific) NISTA 28 Bijlage bij ZWP. 122 



10 

7 

7 

9 

LB10K2/D71/2  

LB12G1/D7Y2 
LB10K3/D8 

LB12K2/D8 

LB10G3/D71/2  

LB12K3/D9-- • 

LB10G3/D7Y2 

LB10K3/D8 

LB10K3/D8 

0732 - 0535 

1132 - 0135 

0832 - 0133 
1234 - 1234 

0133 - 0134 

0733 - 0439 

0433 - 0438 

0133 - 0339 

MAKASSER 9 

MAKASSER 10 

MALANG 1 

MALANG 2 

MALANG 3 

MALANG 4 

MEDAN 7 

MEDAN 8 

MEDAN 9 

MEDAN 10 

MEDAN 11 

MEDAN 12 

MALANG 5 

MALANG 6 

MALANG 7 

MEDAN 

MEDAN 2 

MEDAN 3 

MEDAN 4 

MEDAN 5 

MEDAN 6 

0432 - 0135 

0233 - 0135 

0932 - 1041 

0134 - 1038 

0533 - 0238 

1132 - 0138 

0733 - 0834 
0135 - 0638 

0332 - 1238 

0732 - 0732 
0633 - 0138 

0333 - 0745 

0732 - 0937 
1137 - 0738 

0834 - 0638 

1031 - 0135 

0332 - 0732 
1232 - 0135 

)000( xx 
xx 

41516.5•••,‘  

XX )00( 

bxxx 

_Ma 	 

)000( )0000( x 

)000( 

=04 

)(X 
X 

bxx 

bxxx xxxx 

_xxx bxxx  

)000( )0(X 

)000( X)0( 

-x®  
)0(X )00( 

bxxx 

bxxx >boa_ 

_bxxx moo< 

)000( )0000( 

Poststempelatlas Nedindie 1916-1942 

LANGE7:.  LkZTP.,77PEL 	NUEGC;;ER - LBnr 

Notatie 

LB 10G3/D71/2  

33333 33334 44 Details 
12345 67890 12 

Kantoornaam en Nummer 

MAKASSER 4 x 

Type 

9 

Periode 

1035 - 0238 

MAKASSER 5 

MAKASSER 6 

MAKASSER 7 

MAKASSER 8 

LB10K3/D8-- 

LB12G3/D7% 

LB12G3/D7% 

LB10G3/D7% 

1132 - 1238 

0433 - 0438 

0433 - 0749 

0333 - 0639 

Kw bxx®  ___ 

)0(X )00( 

—xxx bxxxx )0( 

xxx bxxx 

t/m 2-7-49 

MEESTER - / CORNELIS 1 

MEESTER - / CORNELIS 2 

5 

2 
7 

4 

4 
9 

8 

9a 
9b 

13 

5 

2 
10 

3 

9 

8 

9 

9 

10 
9 

10 

10 

10 

10 

3 

10 

9 

8 

LB10G3/D8 

LB12K3/D8-- 

LB10K2/D8 

LB12G1/D7% 
LB12G3/D8— 

LB10G1/D8-- 

LB10G1/D71/2  
LB10G3/D7Y2 

LB12K3/D8 

LB10G3/D7Y2 
LB1003/67% 

LB12N3/D8 

LB10G3/D7 

LB10K3/D8 
LB10G3/D7+ 

LB10K3/D7% 

LB12K2/D9 

LB10K3/D8-- 

LB10K3/D8 

0232 - 0640 

1032 - 0240 

_bxxx xxxxx xx t/m 28-7-45 

G3/4 
G1/2 biffage 

Bijlage bij ZWP. 122 	 (het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 	 NISTA 29 



Poststempelatias Ned.Indie 1916-1942 

,1J ';LLL LC Ti 
	

rL [747T ilUr.F1177ri - 

Kantoornaam en Nummer Type Notatie Periode 33333 33334 44 
12345 	67890 	12 

Details 

MENADO 1 10 LB10K3/D71/2  0232-1234 X)0( 

MENADO 2 9 LB10G3/D8— 1033-0134 )0( 

MENADO 3 15 LB1ON3/D7% 0833-0439 XXX )000c_ 

MODJOKERTO 1 8 
7 

LB12K3/D8 
LB12G3/B8+ 

0732-0633 
1133-0436 

)0( 
biffage _XXX X 

MODJOKERTO 2 10 LB10K3/D8-- 0633-0238 XXX XXX 

MODJOKERTO 3 10 LB10K3/D8 0733-0239 )00( 	)000(_ 

MODJOKERTO 4 9 LB10G3/D8— 0633-0837 _)0(X xx 

PADANG 1 4 LB10G1/D71/2  1231-0937 X)000( 	)0( 

PADANG 2 4 LB10G1/D71/2  1231-0239 )000(X xxxx 

PADANG 3 10a 
10b 

LB10K3/B7+ 
LB10K3/D8+ 

0332-0732 
0932-0837 

biffage 
.._xxxx 	xx 

PADANG 4 10 LB10K3/D8 1232-0837 _)000( 	)0( 

PALEMBANG 1 3 
4 
8 

LB12K2/D9-- 
LB10G1/D7% 
LB12 K3/D9-- 

0531-0132 
0233-0233 
0535-0937 

)0( arc12-2 

arc12-2 
x 

x 	)oc 

PALEMBANG 2 3 
13 

LB12K2/D8+ 
LB12N3/B8 

0531-0834 
0435-1237 

)000(_ 
biffage X xx 

PALEMBANG 3 4 LB10G1/D71/2  0132-1035 

PALEMBANG 4 2 LB12G1/D7% 0232-1234 _XXX_ 

PALEMBANG 5 4 
10 

LB10G1/D7% 
LB10K3/D7% 

0432-1132 
1234-0436 

_x 
)0( 	X 

PALEMBANG 6 15 LB1ON3/D8 0534-1235 )0( 

PALEMBANG 7 14 LB10M3/D8-- 1034-0535 xx 

PANGKAL-/ PINANG 1 7 LB12G3/B8 0334-0839 xx xxxx_ biffage 

PASOEROEAN 1 8 LB12K3/D8+ 0232-1241 bxxx xxxxx x_ 

PASOEROEAN 2 10 LB10K3/D8-- 0932-0938 _X)CC< XXX 

PEKALONGAN 1 14 LB10M3/D7% 0734-0339 xx xxxx 

PEKALONGAN 2 10 LB10K3/D8 0534-1137 XX XX 

PEKALONGAN 3 13 LB12N3/D8 1134-0140 xx )0000( 

(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) NISTA 30 Bijlage bij ZWP. 122 



Poststempelatlas Ned.I ndie 1916-1942 

R - LBnr 

Kantoornaam en Nummer Type Notatie Periode 33333 	33334 44 
12345 	67890 	12 

Details 

PEKALONGAN 4 15 LB1ON3/D8 1234-0745 xx 	)0000< 	xx tint 20-7-45 

PEKALONGAN 5 13 LB12N3/D8 1234 -1038 xx xxx 

PEMATANG-/SIANTAR 1 LS10G1/B5+ 0132-0938 )coo( ma_ biffage 

POERWOKERTO 1 LB ....... /.... 0000-0000 

POERWOKERTO 2 15 LB1ON3/D8-- 0634 - 0737 xx xx 

POERWOREDJO 1 9 LB10G3/D8-- 1132-0435 )0CXX 	 

POERWOREDJO 2 1 LS10G1/B5+ 1034 - 1135 >cc biffage 

PONTIANAK 1 10 LB10K3/D8 0333-0335 )00‹ 

PROBOLINGGO 1 3 
7 

LB12K2/D9--
LB12G3/1381/2  

0631-0234 
0234 -0739 

xb)cx... 
biffage xx bmoc_ 

PROBOLINGGO 2 la 
lb 

LS10G1/D5+ 
LS10G1/B5+ 

1233-0734 
1235-0836 

xx— d icht 
biffage 	x b 

PROBOLINGGO 3 
6 

LS10G1/B5+ 
LS10G3/B5+ 

1133-1035 
0836-0836 

__xxx biffage 
biffage 	 b 

PROBOLINGGO 4 1 LS10G1/B5+ 0836-0836 biffage 

SABANG 1 10 LB10K3/D8 0532-1037 J000< XX 

SAMARINDA 1 10 LB10K3/D8-- 0932-0938 XX;C‹ 	)0(X 

SEMARANG 1 3 
10 

LB12K2/D9--
LB10K3/D8— 

1031-0236 
0536-0238 

b)00(X 	x 
	 xxx 

SEMARANG 2 3 LB12K2/D9-- 1031-0336 bxxxx x arc12-2 

SEMARANG 3 3 LB12K2/D8+ 1131-0336 xxxxx x arc12-2 

SEMARANG 4 7 
14 

LB12G3/D8--
LB10M3/D8— 

0232-0234 
0434-0236 

)00( arc12-2 
xx x 

SEMARANG 5 7 
15 

LB12G3/D7Y2 
LB1ON3/D71/2  

0332-0234 
0534-0536 

X)0( 
xx X 

SEMARANG 6 9 
10 

LB10G3/D8 
LB10K3/D7 

0232-1133 
0134-0635 

—xx  
®xx 

SEMARANG 7 8 
15 

LB12K3/D8 
LB1ON3/D71/2  

0532-0334 
0434-1036 

X)0( 
xx x 

Bijiage bij ZWP. 122 
	

(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 	 NISTA 31 



Kantoornaam en Nummer Type Notatie Periode 

SEMARANG 8 8 LB12K3/D8 0632-0634 

SEMARANG 9 8 LB12K3/D8+ 0632-0438 

SEMARANG 10 9 LB10G3/D8 0333-0636 

SEMARANG 11 7 LB11G3/D7% 0134-1234 

SEMARANG 12 LB 	/  0000-0000 

SEMARANG 13 10 LB10K3/D8-- 0534-0336 

SEMARANG 14 7 LB12G3/67% 0934-0934 
12 LB12M3/D7+ 1034-0935 

SEMARANG 15 10 LB10K3/D8 0834-0235 

SEMARANG 16 10 LB10K3/D7% 0535-0136 

SEMARANG 17 8 LB12K3/D7% 1036-0138 

SOEKABOEMI 1 3 LB12K2/D8 0831-0734 

SOEKABOEMI 2 3 LB12K2/D9- 1131-0634 
10 LB10M3/D7% 1034 -1138 

SOEKABOEMI 3 10 LB10K3/D7% 0533-1134 

SOERABAJA 1 3 LB12K2/D8% 0831-1231 
9 LB10G3/D8 0233-1134 

SOERABAJA 2 3 LB12K2/D9 0831-1131 
9a LB10G3/D8- 0332 -0133 
9b LB10G3/D8 0135-1039 
14 LB10M3/B7% 0140-0343 

SOERABAJA 3 3 LB12K2/D9-- 0631-0232 
9 LB10G3/D7+ 0332 -1032 

10 LB10K3/D8 0333-0235 

SOERABAJA 4 3 LB12K2/08% 0631-0232 
7 LB12G3/D8 0332-1132 

10 LB10K3/D7% 0433-0935 

SOERABAJA 5 3 LB12K2/D8+ 0631-0132 
10 LB10K3/D7% 0133-0933 
9 LB10G3/D8-- 0234 -0135 

SOERABAJA 6 3 LB12K2/D8% 0631-0232 
9a LB1003/D7% 1232 -1233 
9b LB10G3/D8-- 0234 -0135 

SOERABAJA 7 3 LB12K2/D9 0831-1231 
8 LB12K3/D8+ 1132-0534 

SOERABAJA 8 3 LB12K2/D8 0931-0133 
9 LB10G3/D8 0733-0834 

SOERABAJA 9 4 LB10G1/D7 0931-0132 
9 LB10G3/D8 0932 -1234 

33333 33334 44 
12345 67890 12 

)00( 

)000( )00( 

XXX x 

x__ 

)0( 

X X 

)000( 

xxxx 
)0( xxx 

)0( 

bxx 

b 
xx 

x xxxx_ 
x )0( 

b 
xxx 

Details 

arc12-2 

arc12-2 

11 lijnen 

biffage 

arc12-2 

arc12-2 

h=3mm 
h=2%mm 
biffage 

arc12-2 

arc12-2 

arc12-2 
'6' smal 
'6' breed 

arc12-2 

Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

LANGELALGJILEL-qiL MET EILILZqER LBnr 

(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) NISTA 32 Bijiage bij ZWP. 122 



Kantoornaam en Nummer Type Notatie Periode 33333 33334 44 Details 
12345 	67890 	12 

SOERABAJA 10 5 LB10K2/D7% 1231 - 0333 XXX 
9 LB10G3/D8 0234 - 0839 XX kOOL 

SOERABAJA 11 2 LB12G1/D71/2  0232 - 0932 arc12-2 
10 LB10K3/D8— 0333 - 0541 xxx  xxxxx 

SOERABAJA 12 2 LB12G1/D7% 0132 - 1032 
10 LB10K3/D8-- 0433 - 0935 )occ 

SOERABAJA 13 5 LB10K2/08-- 0132 - 0333jo<____ 
9 LB10G3/D8+ 0834 - 0136 xx x 

SOERABAJA 14 3 LB12K2/D8— 0432 - 0135 xxxx 

SOERABAJA 15 8 LB12K3/D81/2  0432 -0133 xx arc12-2 
9 LB10G3/D8 0333 - 1134 

SOERABAJA 16 8 LB12K3/D9— 0333 - 0235 arc12-2 

SOERABAJA 17 9 LB10G3/D8-- 0233 - 0235 bxxx 	 

SOERABAJA 18 8 LB12K3/D9-- 0732 -1234 >cot arc12-2 
9 LB10G3/D8+ 0235 - 0535 

SOERABAJA 19 7 LB12G3/D71/2  0432 - 1132 _x_  
9 LB10G3/D8 1234 - 0635 xx 

SOERABAJA 20 9a LB10G3/D7+ 0432 - 0432 
9b LB1003/D8 0335 0536 x x 

SOERABAJA 21 8 LB12K3/D8+ 1132 - 0333 >c< '21' 	klein 
10 LB10K3/D8 1134 - 0735 xx '21' grout 

SOERABAJA 22 8 LB12K3/D81/2  0232 - 0233 arc12-2 
10 LB10K3/D8 0235 - 0136 

SOERABAJA 23 10 LB10K3/D81/2  0733 - 0335 xxx 

SOERABAJA 24 10 LB10K3/D8-- 1232 - 0535 xxxx 

SOERABAJA 25 6 LS10G3/B5+ 0000 - 0000 _b 	s  biffage 

SOERABAJA 26 1 LS10G1/B5+ 1234 - 0135 _xx biffage 
6 LS10G3/B5+ 0738 - 0738 biffage 

SOERABAJA 27 6 LS10G3/D5+ 0000 - 0000 dicht 

SOERABAJA 28 6 LS10G3/B5+ 0136 - 0137 biffage 

biffage SOERABAJA 29 6 LS10G3/B5+ 0735 	0638 _b __x xxx 	 r 

SOERABAJA 30 6 LS10G3/B5+ 1035 - 1035 b biffage 

SOERABAJA 31 LS10G1/B5+ 1235 -1235 biffage 

SOERABAJA 32 LB 	/  0000 - 0000 

SOERABAJA 33 1 LS10G1/B5+ 1235 - 0437 x xx biffage 

SOERABAJA 34 1 LS10G1/B5+ 0135 - 0836 x x biffage 

SOERABAJA 35 1 LS10G1/B5+ 0137 - 0137 biffage 
6 LS10G3/B5+ 0537 - 0638 biffage 

SOERABAJA 36 1 LS10G1/B5+ 0635 - 1235 x biffage 

Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

- LBnr 

Wage bij ZWP. 122 
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Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

LIEGILJALV:2'i'LiirlilL LILT rif.ALIMER - L[nr 

Kantoornaam en Nummer Type Notatie Periode 33333 	33334 44 
12345 	67890 	12 

Details 

SOERABAJA 37 LS10G1/B5+ 1035 - 1035 x biffage 

SOERABAJA-/ PAKKETPOST 1 10 LB10K3/D7+ 0632 - 0533 bx 

SOERABAJA-/ PAKKETPOST 2 10 LB10K3/D8— 1032 - 0236 )000( x 

SOERABAJA-/ PAKKETPOST 3 9 LB10G3/D7+ 0236 - 0236 	 x 

SOERABAJA-/ PAKKETPOST 4 6 LS10G3/B5+ 0000 - 0000 b biffage 

SOERABAJA-/ PAKKETPOST 5 6 LS10G3/B5+ 0000 - 0000 b biffage 

SOERABAJA-/ PAKKETPOST 6 9 LB10G3/D71/2  0134 - 0839 b xx xxxx 

SOERABAJA-/ PAKKETPOST 7 9 
14 

LB10G3/D8 
LB10M3/B8 

1135 - 1138 
0343 - 0744 

_b®x )ox__ 
_ • biffage 

SOERABAJA-/ PAKKETPOST 8 9 LB10G3/D8+ 1237 - 0945 b 	moo( xx t/m 20-9-45 

SOLO 1 9 
10 

LB10G3/D8--
LB10K3/D8-- 

0932 - 1233 
0334 - 1134 

bx 
x 

SOLO 2 10 
9 

LB10K3/D8 
LB10G3/D8 

0333 - 0234 
0334 -1137 

— xx_ 
)0( 	)0( 

SOLO 3 10 LB10K3/D7% 0134 - 0438 )0( 	X)0( 

TANDJONG- / KARANG 1 9 LB10G3/D71/2  1232 - 0238 )000( XXX 

TANDJONG- / KARANG 2 13 
15 

LB12N3/D8--
LB1ON3/B7% 

1134 - 1235 
1136 - 0242 

)0C 
biffage  	)0000( 	)0( 

TANDJONG- / PRIOK 1 10 LB10K3/D8 0533 - 0138 XXX 	)00C 

TANDJONG- / PRIOK 2 9 LB10G3/D8-- 0533 - 0737 XXX )0( 

TANDJONG- / PRIOK 3 6 LS10G3/B5+ 1135 - 0538 X 	)0(X biffage 

TEGAL 1 1 LS10G1/135% 1034 - 0840 xx )000CX biffage 

TEGAL 2 8 LB12K3/D9 0432 - 1233 xx arc12-2 

TEGAL 3 10 LB10K3/D71/2  0134 - 0550 XX )0000( xx t/m 4-5-50 

TEGAL 4 10 LB10K3/D8-- 1234 - 0749 xx 	)0000( 	)0( t/m 11-3-49 

TJEPOE 1 9 LB10G3/D8-- 0733 - 1240 _XXX )0000( 

TJEPOE 2 1 LS10G1/D5+ 0434 - 0635 xx dicht 

(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) NISTA 34 Bijtage bij ZWP. 122 



Poststempelatlas Ned.lndie 1916-1942 

LANGEB1,LKSTE1111:- 	 R - LBnr 

Kantoornaam en Nummer 

TJILATJAP 1 

Type 

9 

Notatie 

LB10G3/D8 

Periode 

0233 - 0739 

33333 	33334 	44 
12345 	67890 	12 

_MC )000( 

Details 

TJILATJAP 2 13 LB12N3/D8 0734 - 0142 )0( 	)0000( 	)0( 

TJIMAHI 1 10 LB10K3/D8 1132 - 1242 J000( )0000( )0( 

TJIMAHI 2 LS10G1/135+ 0433 - 0833 x biffage 

TOELOENG - /AGOENG 1 LB12K2/D9 0632 - 0737 J000( )0( arc12-2 

In totaal 49 kantoren hebben minimaal 229 stempels "Iangebalk met nummer" gehad. 
Van 5 hiervan kon - door ons aithans - het type nog niet worden vastgesteld. Het zijn 

Batavia 	8 	 Kediri 	4 
Semarang 12 	 Soerabaja 32 

Poerwokerto 1 

Van de overblijvende 224 combinaties "Ib+nr" hebben er velen meer dan 1 type langebalk 
gehad waardoor het totaal - tot nu toe bekend - komt op 345. 

Bandoeng 6 en Batavia - / Centrum 9 hebben zelfs 5 typen in gebruik gehad. 

Het eerste stempel met nummer in de onderbalk werd 6-3-1931 to Kediri ingevoerd. Het 
eerste gewijzigde stempel, met nummer in het ondersegment, ontving Batavia op 6-5-1931. 
Voornoemde gegevens ontlenen wij aan het manuscript van de heer Forbes-Wels. 

De vbd van Batavia 1 is 8-5-31 (kan dus) en van Batavia 2 is 5-5-31 (1 dag eerder 	 
Dat Iaatste strookt weer aardig met de afdruk van Bandoeng 2, ook 5-5-31, op bladzijde 138 
in het Maandblad voor Philatelie uit het jaar 1931. Het kan dus zijn dat invoering lets eerder 
plaats heeft gevonden dan 6 mei 1931 zoals Forbes-Wets aangaf. 

De vroegste datum van gebruik van alle LBnr, namelijk Semarang 2 met datum 5-1-31 
(zoveel eerder dan 6-3-31 en 5-5-31) afgebeeld op de volgende pagina, is daarmee in 
tegenspraak en wekt argwaan. Vermoedelijk heeft de maand januari die van oktober moeten 
zijn, ook al omdat de vbd van de overige Ibnr van Semarang niet van voor oktober 1931 zijn. 

(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 	 NISTA 35 Bijlage bij ZWP. 122 



46. 

Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

L:iliT2LTIALIV7117.1 -121. 	i.JUMMER a  LBnr 

Ibnr Semarang 2 op brief met datum 5- 1-31 
verzameling J.P.H.Hoogenboom 

De eerstvolgende vbd van Semarang 2 is 13-10-31, dan volgt een afdruk van Beer van 
Dingstee met 9-11-31 en de dan volgende zijn van 11-1-32 en 6-1-33. 

Het voorgaande Ieidt voorlopig tot de volgende twee stellingen: 

Ibnr SEMARANG 2 
Het is denkbaar dat de datum 5- 1-31 verkeerd stond ingesteld en by 5-10-31 of 5-1- 32 
diende to zijn. De vroegst bekende datum van de overige LBnr van Semarang is namelijk van 
Semarang 1 met datum 15-10-31. 

LBnr van SEMARANG 
Het is denkbaar dat Semarang pas begin oktober 1931 zijn eerste LBnr stempels kreeg 
uitgereikt want ook van een groot kantoor als bijvoorbeeld Batavia-Centrum zijn geen vroegst 
bekende data bekend van voor oktober 1931. 

Bijlage bij ZWP. 122 
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Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

COMRAMATI VAN L 	ILDNl OP TWEE AANGETEKENDE BRIIEVEN 

lb KLATEN type 1 en Ibnr KLATEN 1 type 10 beide 18-10-1938 
verzameling D.Glaudemans 

Ibnr TJIMAHI 1 type 10 en lb TJIMAHI type 9 beide 13-10-1938 
verzameling D.Glaudemans 

Bijlage bij ZWP.122 
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Kantoornaam Type Notatie Periode 11112 22222 22223 33333 33334 44 
67890 12345 67890 12345 67890 12 

ADIWERNA 6 LS10G3 /135+ 0540-0945 ##### ##### ##### ##### ###_x xx 

ADJIBARANG ### 0 KS10G1 / 65% 1018 -1025 ## xxx xxxxx 	 

ADJIBARANG 	J onder bif-str 
J onder bif-op 

la 
lb 

LS10G1 /B5+  
LS10G1 1 B5% 

0826-1028 
0533-1137 

## 	xxx 	 
## 	 xxx xx 

ADJIBARANG 6 LS10G3 / B5+ 0740 - 1045 ## 	X xx 

AERMADIDI 
smalle R 
brede R 

Ia 
lb 
lc 

LS10G1 / D5+ 
LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 

0521 - 0722 
0623 - 0535 
0936 -1141 

#### 	xx 
####_ 	xxxxx xxxxx __xxx 
#### 	 xxxxx X 

AJAMAROE 6 LS10G3 / B5+ 0340-0340 ##### ##### #4444 ##### #4 b_x 

AJERBANGIS ### 0 KB12G— / B8 1016 - 1016 x 	 

AJERBANGIS 
AJER BANGIS 
AJER - BANGIS 

Ia 
lb 
Ic 

LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 
LS10G1/B5+ 

1017 - 0221 
1223 - 0125 
0132 -1143 

	 x 
xxx 

xxxx xxxxx xx 

ALABIO 6 LS10G3 / B5+ 0641 - 1041 #4444 ##### ##### ##### ##### x_ 

ALAHAN - / PANDJANG 6 LS10G3 / B5+ 1139-0741 ##### ##### ##### ##### ### xx xx 

AMAHAI # # # 0 K 	G— / B.. 

AMAHAI Ia 
lb 

LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 

0717 - 0126 
1029 - 1137 

xxxxx x _700:X 
xx xxxxx xx_  

AMAHAI 6 LS10G3 / B5+ 0741 -1141 x 

AMBARAWA +++++++ 
AMBARAWA # # # 
AMBARAWA # # # 

Oa 
Ob 
Oc 

KB12G-- D8 
KB12G— / 68% 
KS10G1 / B5% 

1113 - 0716 
0316 0117 
0219 - 0124 

x 
XX 

x _xx 

AMBARAWA # # # 	kbu 
minimaal 2 typen 

Oct 
0c2 

KS10G1 / B5% 
KS10G1 / B5% 

0219 - 0819 
1019-0124 xx xxxx 

AMBARAWA la 
lb 

LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 

0717 - 0119 
1024 - 0438 

xxx 
xx xxxxx bxxxx xxx__ 

AMBARAWA 2a 
2b 

LB12G1 / B8+ 
LB12G1 88+ 

0819 - 0723 
1023 - 0238 

xxx —xx 	- 
xxxxx bxxxx xxx__ -xxx 

AMBARAWA 6 
7 
9 
15 

LS 10G3 / B5+ 
LB12G3 / B8 
LB1003 / B7+ 
LB1ON3 / B7.. 

0636 -1141 
0133 -1238 
0340 - 0741 
0639 - 0142 

xxxx X 
xxx xxx—  

X X_ 
xx xx 

AMBARAWA 15a 
15b 

LB1ON3 / B7+ 
LB1ON3 / B7 

0639 - 0841 
1141 - 0142 

xx X_ 
	 xx 

Details 

ebi 19 

kbu 

JIB # ev. 
JIB = ev. 

ebi 19 

dicht 
ebi 17 
ebi 19 

ebi 19 

kbb 

dbi 19 
h = 3 
h = 2% 

ebi 21 

ebi 19 

3 / 3 
3% / 4 

ebi 19 

kbb 
kbb 
kbu 

ebi 35 
ebi 19 

M3p=2 
M3p=2+ 

1+1% 
2- / 2- 

ebi 19 
ebi 17 
ebi 15 
ebi 17 

h = 3 
h = 3% 

Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

T.,c1; 	t/m Z''.4117•LOLTIE 

Bijlage bij ZWP. 122 
	

(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 
	

NISTA 38 



Notatie 

Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

ADIrThi .JYA thn 112.107:P0E 

Kantoornaam 

AMBOELOE 	M=2% 
M=2 

Periode 	11112 22222 22223 33333 33334 44 
67890 12345 67890 12345 67890 12 

Details 

LS10G1 / B5% 	0326 - 0626 	##### 11#### x 
LS10G1 / B5+ 	0228-0632 	##### ##### xxx xx 

ebi 21 
ebi 16 

AMBOELOE WWI Milli 
WWI MO 

xxxx xxxx_ 
	_XX XX 

AMBOINA +++++++ 
AMBOINA # # # ## 

XXXXX XXX 

X xxx 

AMBOINA M met "schouders" 
I rechtsonder bif-str 
I linksonder bif-op'g 
I recht op bif-streep 

xx X 

	X xxx_  
xxx 

OIN=3 h=3 
OIN=2+ h=3% 
OIN=3- h=3 

xxx XXX — 
	xx 

xx 

AMBOINA 

AMBOINA 

AMBOINA 1 

AMBOINA 

LB10G3 / D8 
LB10M3 / B7% 

KB12G— / D8 
KS10G11 B5% 

LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 

LB12G1 / B8+ 
LB12G1 / B8+ 
LB12G1 /1381/2  

LB12K2 / D8% 
LS10G3 / B5+ 
LB10G3 / B7 

10 	LB10K3 / D8 

LB12N3 / B8 
LB10M3 / B.. 
PV1 
PV2  

0732 - 0739 
0739 - 0242 

0412 - 0123 
0619 - 1223 

0617 - 1122 
0724 - 0126 
1125 - 0428 
0328 - 0730 

0723 - 0826 
0127 - 0533 
1029 - 0434 

0233 - 0838 
0840 - 0941 
0940 - 1041 

1033 - 0140 

0235 -1039 
1036 - 1241 
0735 - 0537 
0238 - 0140 

2% / 2% 
2+ / 2% 
2+ / 2-
3- / 3 

1+ 1% 
2-12- 
2-/ 2- 

dicht 
ebi 19 
ebi 16 

ebi 18 
14a/ 14e 
19a / 19b 
20a / 20b 

xxxx xxx_  
xx xxxx 

dicht 
ebi 14 

AMBOINA zeer ruime biffage 
ruime biffage 
biffage 18x M2p 
biffage 17x M3p 
zeer fijne biffage 

AMBOINA I boven 3 puntjes 
I boven 4 puntjes 

AMBOINA 	ruime biffage 
fijnere biffage 

14a 
	

LB10M3 / B8+ 
14b 
	

LB10M3 / B7+ 
14c 
	

LB10M3 / B7 
14d 
	

LB10M3 / B7+ 
14e 
	

LB10M3 / B7+ 

PV1 M3 / D8 
PV1 M3 / D8 

20a 	PV2 M3 / B8 
20b 	PV2 M3 / B8 

0138 - 0338 
0638 - 1139 
0740 - 0541 
0441 - 1241 
0841 -1241 

0735 - 0537 
0935 -1036 

0238 -1239 
1138 - 0739 

ebi 12 
ebi 14 
ebi 18 
ebi 17 
ebi 21 

"0" laag 

AMOENTAI ##### 

AMOENTAI 	M rond 
schouders van M scherp 

AMOENTAI 

0 	KS10G— / D5+ 

la 	LS10G1 / B5+ 
1b 	LS10G1 / B5+ 

2a 	LB12G1 / B8+ 
2b 	LB12G1 / B8+ 

0214 - 0816 

0517 -1019 
0533 - 0341 

0718 - 0426 
0731 - 1237 

ksb 

1% / 2- 
2 / 2+ 

vrijwel 
gelijk 

AMOENTAI 8 	LB12K3 /138+ 
9 	LB10G3 / B7+ 

0738 - 1141 
0541 - 0943 

AMOERANG # # ### 
AMOERANG # # # # # 

Oa 	KS10G— / D5% 
Ob 	KS10G1 / B5% 

0215 - 0215 ksb dicht 
kbu &Hs 

AMOERANG # op 5e bif-str 
# op 4e bif-str 

AMOERANG na 0933 "dicht" 

la 	LS10G1 / B5+ 
lb 	LS10G1 / B5+ 

2 	LB12G1 / B7 
6 	LS10G3 / B5+ 

15 	LB1ON3 / B7+ 

0318 - 0824 
0930 - 0533 

0229 - 0639 
0740 - 1041 
0941 - 0950 

ebi 21 
ebi 19 
ebi 21 

Bijlage bij ZWP. 122 
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Poststempelatlas Ned.lndie 1916-1942 

ADIWERNA t/m ATAPOEPOE 

Ia 
lb 

6a 
Bb 

6 

1 
6 

Kantoornaam 

AMPENAN ## # 
AMPENAN +++++++ 

AMPENAN 

AMPENAN M3p=2 
M2p=2+ 
M3p=2 
M3p=2+ 
M3p=2 
M2p=2+ 

AMPENAN 

AMPENAN 

AMPENAN 

ANDJATAN 	hp < 1939 

ANJER 
ANJERLOR 

ARDJASA 	R onder 
R ander " 	" 

ARDJAWINANGOEN 

ARNHEMIA ### 

ARNHEMIA 	letters smal 
letters breed 

ASEMBAGOES 

Notatle 

KS10G— /136% 
KB12G— / D8 

LS10G1 / 	 

LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 
LS1001 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / D5% 

L812G1 1138+ 
LB12G1 /138+ 

LS10G3 / D5+ 
LS10G3 / B5+ 
LS10G3 /135+ 

LB1203 /138% 

LS10G3 / B5+ 

LS10G1 / B5+ 
LS10G3 / B5+ 

LS10G3 /135+ 
LS10G3 / B5+ 

LS'10G1 / B5+ 
LS10G3 / B5+ 

KS10G--,  / 05% 

LS1001/135+ 
LS10G1 / B5+ 

LS10G3 / 85+ 

Perlode 

1013 - 1217 
0714 -1017 

0917 - 0541 

0917 - 0922 
0823 - 0823 
0921 - 0330 
0231 - 0231 
0934 - 0135 
0835 - 0541 

1023 - 0125 
0526 - 0539 

1033 -1134 
1032 - 0737 
1041 - 1153 

0739 - 0543 

0638 -1141 

1118-0321 
0841 - 0354 

0437 - 0437 
0241 - 0142 

1030 - 1037 
0739 - 0747 

1214 - 0616 

0720 - 0525 
1130 - 0741 

1037 - 0142 

11112 22222 22223 33333 33334 44 
67890 12345 67890 12345 67890 12 

XX 

XX 

_XXXX XXXXX XXXXX X XX XXXXX X_ 

_XXXX XX 

	 xxxxx xxxxx 
	 X 

xx 	 
x xxxxx x_ 

XXX 	 

X XXXXX XXXXX XXXX_ 

      

XX 

XXXX XX 

XX 

      

      

        

     

XX XX 

      

##### ##### ##### ##### ## xxx x_ 

__xxx x_### ##### ##### ##### 
### ##### ##### ##### xx 

##### ##### ##### ##### # b 
##### ##### ##### ##### # 	xx 

##### ##### ####x xxxxx xx 
##### ##### #### 	 xx xx 

X XXXXX 

X XXXXX XXXXX X_ 

##### ##### ##### ####__xxxx xx 

6a 
6b 
6c 

7 

6 

6 

P normal 
P met wijd oog 

Details 

ksb 
kbb 

la/ If 

2- / 2 
biffage 
2 / 2+ 
1% / 2 
2- / 2-
dlcht 

vrijwel 
gelqk 

dicht 
M3p=2 
M2p=2+ 

ebi 17 

ebi 19 

ebl 19 
eb119 

1+ / 1+ 
2% / 2% 

ebi 19 
eb119 

ksb dicht 

H = 1+ 
H = 2 

obi 19 

Type 

Oa 
Ob 

1 

Ia 
lb 
Ic 
Id 
le 
It 

2a 
2b 

0623 - 0633 
0538 - 0141 

0138 - 0138 
0441 - 0242 

1015 - 0816 
0519 - 1222 

##### ## xxx xxxxx xxx 	 
##### ## 	 xxx x_ 

##### ## 
##### ## 

      

     

xx 

       

x 	## ##### ##1111# ##### ## 
xx xx 4# ##### ##### OM 11# 

 

itimi.O.0011(.011.1.1• 

  

ATAMBOEA 	letters smal 
letters breed 

ATAMBOEA 0 bolrond =2% 
0 ovaalrond=2+ 

ATAPOEPOE ### 
ATAPOEPOE ### 

Ia 
lb 

6a 
6b 

Oa 
Ob 

LS10G1 / B5+ 
LS10G1 / B5+ 

LS10G3 / B5+ 
LS10G3 / B5+ 

KS10G-- / B5+ 
KB12G1 / D8 

  

2%/ 3- 
1+ / 1 

1+ / 1 
1 / 1 

ksb dbi 
kbu ebi 21 

4.1 

Bijlage bij ZWP. 122 NISTA 40 (het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 





SOERABAIA 
	

de 
verschillen 

blijken vaak uit de stand der 
letters tov de biffage strepen 

SOERABAIA 	I li-onder bif-str 
I re-onder bif-str 

SOERABAIA 

SOERABAJA / SIMPANG 

SOEROELAN \ GOENRAWAS 
SOEROELANGOEN / RAWAS 

TANDJONGBALEI - / KARIMON 
TANDJOENGBALEI / KARIMON 

la 
lb 
lc 
ld 

2a 
2b 

3 

9 

la 
lb 

la 
lb 

Kantoomaam 

BATAVIA-C. / PW 1. 
BATAVIA-C. I PW 1 

BATAVIA-C. / PW 2. 
BATAVIA-C. / PW 2 

BATAVIA-C. / PW 3. 

BELAWAN tussen 2# 6 bif-str 
tussen 2# 7 bif-str 

BELAWAN 

BELAWAN 

Type 

14a 
14b 

14a 
14b 

14 

la 
lb 

4 
6 

14a 
14b 

0 

la 
lb 

10 
15 

Is 
lb 

1111111  

TANDJONGBALEI - / KARIMON • 
	

19 
20 

#1I# xx xxx ## ##### ## 

11112 22222 22223 33333 33334 44 
67890 12345 67890 12345 67890 12 

xxxxx X_ 
xx 

xxx xxxxx XXX 

XXXXX XX___ - 
xxx 

xx 

met punt 
zonder punt 

met punt 

ebi 19 
dbi 19 

dicht 
ebi 19 

A = 2+ 
A = 3- 

kbu 

ebi 19 
ebi 17 

### 	__xxx xx 	## ##### ## 
### 	xxx xxx## ##### ## 

#1111 	 x xxx## ##### ## 

##### ##### ##### #11_xx xxxxx x_ 
##### ##### ##### ## xxx xx 
##### ##### ##### ## 	_xxxx x_ 

####_ x_### 	##### ##### 
####_ xx### #1111## ##### ##### ## 

dicht 

ebi 19 
dicht 
ebi 17 

ebi? 3/3 
dicht 6-/5% 

dicht 

I een hele 
I reeks van 
I heel klelne 
I verschillen 

I valt hier 
I to zien 

ebi 17 

1917 / 1921 
1926 / 	 

+ streepje 
geen streep 

+ streepje 
+ streepje 

Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

SELEKTIE W\N NANTOREN - GEHEEL OF IN GE177:ELTEN 

Notatie Period.) 

LB10M3 / B8 
LB10M3 / B7+ 

LB10M3 / B8 
LB10M3 / B7+ 

1136 - 0741 
0841 - 0242 

1136 -1041 
1141 - 0142 

LB10M3 / B7% 1236 -1236 

LS10G1 / B5+ 0317 - 0922 
LS10G11 B5+ 0823 - 0533 

LB10G1 / D7 0531 - 1137 
LS1003 / B5+ 0337- 0339 

LB10M3 / B7+ 0138-1041 
LB10M3 / B7+ 1040 - 1240 

KS10G1 1 B5% 0819 - 0223 

LS10G1 / 85+ 0723 - 0527 
LS10G1 / B5+ 0428 - 0533 

LB12K2 / D8+ 0930 - 0933 

LS10G1 / B5+ 0534 - 0541 
LB10K3 / D8 1033 - 0437 
LB1ON3 / B7+ 1137-1241 

LS10G1 / ? 5+ 0421 - 0421 
LS10G1 / D5+ 1021 - 0522 

0120 - 0120 LS10G1 / D5+ 

LS10G1/86- 1225 - 0127 
LS10G1 / B5% 0526 - 0526 
LS10G1 / B5+ 1226 - 1226 
LS10G1 / B5+ 0328 - 0328 

LB12G1 / 88% 1025 -1125 
LB12G1 / B8% 0426 - 0726 

LB12K2 / 88% 1025 - 0427 

L810G3 / B7+ 1239 - 0242 

LS10G1 / B5+ 0420 - 0420 
LS10G1 / B5+ 0227 - 0941 

LS10G1 / B5+ 1221 - 0522 
LS10G1 / 85+ 0633 - 0633 

PV1 0936-0937 
PV2 0138-0242 

#_x ##### ##### ##### ##### ## 

X xx 

xx x 

#_—x _#### ##### ##### ##### ## 
##### ##### xxxx xxxxx xxxxx x 

	 xx ## ##### ##### ##### ## 
##### ### 

##### ### 
	

xx 
##### #1111 	 xxx xx 
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type Oa kbb 

type 2a 

type Ob kbu 

type 2b 

type 14c 

type 19b 

type 1a 

type 1c 

type 10 

type lb 

type ld 

IP' ti 
qitit 

type 13 

type 14d 
	

type 14e 

type 20a type 20b 

type 3 

12.)4 

/";0061;*• 
°___YAM111111  ‘.14  

25. 5.37. 12. 

type 14a 

type 19a 

Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

AMBOINA - EEN OVERZICHT VAN TYPEN 

Azk. 

it 	2 
t!lOit 	[4‘ 

IIIL9  ( 

type 6 

type 14b 

balk opzij 
smal 

<= lage 0 
vs 

hoge 0 => 
balk opzij 

breed 

Bijlage bij ZWP. 122 	 (het rnededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 	 NISTA 42 





Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

SELEKTF, VAN KANTOREN GEHEEL OF IN OEDEFLIEN 

SAMPAN / ( VII KOTO ) 
	

TANDJONGBALEI -/ KARIMON 
verzameling P.C.van Putten 	 verzameling P.C.van Putten 

SOEROELAN 1 SAWARNOEG 
	

SOEROELANGOEN / RAWAS 
verzameling P.C.van Putten 	 verzameling M.H.Severijn 
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21, S. 
ft 
;/I1141  

• 

la. LS10G1/B5+ 

6. LS10G3/B5+ 

..Z2 	tit 
b.. 0,, 3,1 

lb. LS10G1/B5+ 

'•<:. \LA w 
r3411:1,1,0-4.  

61. 1. 	lb, 

14a, LB10M3/B7+ 14b. LB10M3/B7+ 

'Xi 	37. 8-9V 

4. LB10G1/D7 

Poststempelatlas Ned.Indie 1916-1942 

3 E LAW:. 

Stempeltypen BELAWAN Periode van gebruik 

Type Notatie Periode 11112 22222 22223 33333 33334 44 
67890 12346 67890 12345 67890 12 

la 
lb 

LS10G1/B5+ 
LS 10G 1/B5+ 

0317 , 0, 
0823 - 0533 

xxxx xx s 
XXX XXXXX XXX 

4 LB10G1/D7 0531 - 1137 XXXXX XX 

6 LS10G3/B5+ 0337 - 0339 XXX 

14a LB10M3/B7+ 0138 - 1041 XXX 

14b LB10M3/B7+ 1040 - 1240 
X

x 
 

De beide typen 1 Iijken sterk op elkaar. Dat er toch verschil is blijkt uit de afstand van de 
twee buitenste kruizen in de onderbalk. Bij type la meet deze 11 biffage-strepen en bij type 
lb zijn het er 13, de biffage-streep waarnaar het kruis wijst steeds meerekenend. Het aantal 
biffage-strepen tussen twee kruizen is dan 6 bij type la en 7 bij type lb. 

De twee typen 14 verschillen doordat de linkerpoot van de W bij type 14b in de richting wijst 
van de 4e arceer-streep van rechts, bij 14a wijst deze tussen de 4e en 5e arceer-streep. 
Verder staan de benen van de beide A's van 14a minder wijd uit elkaar dan die van type 14b. 

type 1 a/b 
type la/b 
type 14a/b 
type 14a/b 
type 14a/b 

aantal bif-strepen tussen de kruizen in onderbalk is 6 bij la resp. 7 bij lb 
stand van de B, E, L en A ten op zichte van de biffage-rand is subtiel anders 
benen van de A staan bij 14b wijder uit elkaar dan bij 14a : 3mm resp. 2%mm 
rechter-poot van de A bij 14a staat op 6e arc-str, bij 14b voorbij 6e arc-streep 
linker-poot van W wijst bij 14a tussen twee arc-strepen, bij 14b richting arc-str 
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z-N 
3. LB10K2/D8+ 

Periode van gebruik 

11112 22222 22223 33333 	33334 	44 
67890 12345 67890 12345 	67890 	12 

##### ##### ## _xx xxxxx x_ 
##### ##### ##### ## xxx xx 
##### ##### ##### ## 	_bxxx x 

Stempeltypen SERBALAWAN 

LS10G1/B5+ 0534 - 0541 
LB10K3/D8 1033 - 0437 
LB1ON3/B7+ 1137 - 1241 

Poststempelatlas Nedindie 1916-1942 

DOLOKMERf.,13Ciit en SERBALAMN 

Stempeltypen DOLOKMERANGIR Periode van gebruik 

Type Notatie Periode 11112 22222 22223 33333 33334 44 
67890 12345 67890 12345 67890 12 

0 KS10G1/B51/2  0819 - 0223 ### xx XXX ## ##### ## 
1a LS10G1/B5+ 0723 - 0527 ### XXX XX ## ##### ## 
1b LS10G1/B5+ 0428 - 0533 ### xxx xxx ## ##### ## 
3 LB12K2/D8+ 0930 - 0933 ### 	x xxx ## ##### ## 

Dolokmerangir is geopend van 2-1-1919 tot in 1933. Het kantoor had in 1933 een aanzienlijk 
belang getuige de vele afdrukken van de typen 1 b en 3 in de jaren 1930/1933. Naar de 
precieze reden van de sluiting kunnen wij slechts gissen. Het belang van de regio was groot 
genoeg, de lokatie op of vlakbij een onderneming kan niet langer voldaan hebben. Of, en dat 
lijkt het waarschijnlijkst, een plaats in de omgeving had zich opgewerkt tot een belangrijke 
kandidaat om een postkantoor to vestigen. Dat werd Serbalawan, 5% km oost-noordoostelijk 
van Dolokmerangir gelegen. Dit kantoor werd juist in 1933 nieuw geopend, ergens tussen 
8-9-33 en 20-10-33.Beide kantoren ressorteerden onder postkantoor Medan. 

••„, p.  
r 

r*-- 
C 	...31 
't • 

gym , 

0. KS10G1/B5%  

13. 11,23.8-9 V  

of 
la. LS1 0G1/B5+ lb. LS10G1/B5+ 

type la 	E met biffage-opening boven zich 
	

A met biffage-streep boven zich 
type lb 	E met biffage-streep boven zich 

	
A met biffage-opening boven zich 

type 1 a/I b fijnere biffage ebil 9 voor type la 
	grovere biffage ebil7 voor type lb 

f, 4311,40 17 

1  
tv 

$1 

15. LB1ON3/B7+ 

‘(iitCril'ks?'" 

5. 6. 57.12, 

afb. uit bvd 1. LS10G1/B5+ 10. LB10K3/D8 
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