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BINNENLANDSE EN BUITENLANDSE POSTTARIEVEN VAN 

NEDERLANDS INDIE 1864 - 1949 

INLEIDING 

Posttarieven zijn een belangrijk onderdeel van de postgeschiedenis. Een compleet overzicht van 
alle posttarieven van Nederlands-Indië bestaat nog niet, en is waarschijnlijk ook niet mogelijk. 
In enkele boeken en publicaties is weliswaar aandacht geschonken aan tarieven, maar de 
overzichten zijn onvolledig of niet altijd betrouwbaar. Dat onder verzamelaars veel behoefte 
bestaat aan kennis van de Nederlands-Indische posttarieven, is evident. 

Wij hebben ons ten doel gesteld, een zo volledig mogelijk overzicht van de belangrijkste 
binnenlandse en buitenlandse posttarieven van Nederlands-Indië samen te stellen. Gekozen is 
voor de periode vanaf de invoering van de postzegel tot de Japanse bezetting en de periode van 
het Nederlands gezag na de Japanse overheersing tot de soevereiniteitsoverdracht. Voor de 
Japanse en Republikeinse periode verwijzen wij naar daarin gespecialiseerde filatelistische 
literatuur. Met het samenstellen van alle tarieven starten wij met 'een schone lei': alle 
gepubliceerde .gegevens zijn gebaseerd op officiële documenten. Van filatelistische publicaties 
is geen gebruik gemaakt, omdat nauwkeurige bronvermelding gewoonlijk achterwege is gelaten. 

Het herleiden van posttarieven uit de bestudering van gefrankeerde poststukken houdt een zeker 
risico in. Vaak zijn brieven namelijk overgefrankeerd, vooral vanaf 1939 tot aan de Japanse 
bezetting en in de periode van het naoorlogse Nederlandse gezag. Filatelistische bijbedoelingen 
kunnen een reden zijn. Maar de overfrankering had vooral te maken met de mogelijke 
onbekendheid van nieuwe luchtrechten. Als gevolg van het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog veranderden zij telkens, onder meer door de inzet van andere 
luchtvaartmaatschappijen en verzendingswegen. Overigens werden de luchtrechten in speciale 
boekjes verkrijgbaar gesteld op alle post-, bijpost- en hulppostkantoren. Helaas hebben wij zo'n 
boekje nog nooit gevonden. Veel briefschrijvers hebben in de jaren 1946-1949 moeite gehad met 
het juiste tarief. Uit geen enkele andere periode zijn ons namelijk zo veel onjuist gefrankeerde 
brieven bekend. 
Zekerheidshalve werd een brief door de afzender vaak bewust meer dan toereikend gefrankeerd, 
als het juiste tarief of gewicht niet bekend was. Als een brief zo spoedig mogelijk moest worden 
verzonden, had men in ieder geval het idee, genoeg postzegels op de brief te hebben geplakt. Het 
juiste tarief kon, om een ander voorbeeld te noemen, 50 cent zijn. Omdat de afzender geen 
frankeerzegels in huis had om dat tarief te maken, werden twee zegels van 30 cent geplakt. 

Zoals al is opgemerkt zal een compleet overzicht vooralsnog een utopie blijven. Dat heeft te 
maken met het feit, dat niet alle bronnen meer voorhanden zijn. De meeste lacunes in onze kennis 
vormen de luchtrechten vanaf 1939 en de data, waarop wijzigingen van deze luchtrechten van 
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BINNENLANDSE EN BUITENLANDSE POSTTARIEVEN VAN

NEDERLANDS - INDIE 1864 - 1949

INLEIDING

Posttarieven zijn een belangrijk onderdeel van de postgeschiedenis. Een compleet overzicht van
alle posttarieven van Nederlands-Indië bestaat nog niet, en is waarschijnlijk ook niet mogelijk.
In enkele boeken en publicaties is weliswaar aandacht geschonken aan tarieven, maar de
overzichten zijn onvolledig of niet altijd betrouwbaar. Dat onder verzamelaars veel behoefte
bestaat aan kennis van de Nederlands-Indische posttarieven, is evident.

Wij hebben ons ten doel gesteld, een zo volledig mogelijk overzicht van de belangrijkste
binnenlandse en buitenlandse posttarieven vaÍr Nederlands-Indië samen te stellen. Gekozen is
voor de periode vanafde invoering van de postzegel tot de Japanse bezetting en de periode van
het Nederlands gezàg fla de Japanse overheersing tot de soevereiniteitsoverdracht. Voor de

Japanse en Republikeinse periode verwijzen wij naar daarin gespecialiseerde filatelistische
literatuur. Met het samenstellen van alle tarieven starten wij met 'een schone lei,: alle
gepubliceerde.gegevens zijn gebaseerd op officiële documenten. Van Íilatelistische publicaties
is geen gebruik gemaakt, omdat nauwkeurige bronvermelding gewoonlijk achterwege is gelaten.

Het herleiden van posttarieven uit de bestudering van gefrankeerde poststukken houdt een zeker
risico in. Vaak zijn brieven namelijk overgefrankeerd, vooral vanaf 1939 tot aan de Japanse

bezetting en in de periode van het naoorlogse Nederlandse gezag. Filatelistische bijbedoelingen
kunnen een reden zijn. Maar de overfrankering had vooral te maken met de mogelijke
onbekendheid van nieuwe luchtrechten. Als gevolg van het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog veranderden zij telkens, onder meer door de inzet van andere

luchtvaartmaatschappijen en verzendingswegen. Overigens werden de luchtrechten in speciale
boekjes verkrijgbaar gesteld op alle posf, bijpos! en hulppostkantoren. Helaas hebben wij zo'n
boekje nog nooit gevonden. Veel briefschrijvers hebben in de jaren 1946-1949 moeite gehad met
hetjuiste tarief. Uit geen enkele andere periode zijn ons namelijk zo veel onjuist gefrankeerde

brieven bekend.
Zekerheidshalve werd een briefdoor de afzender vaak bewust meer dan toereikend gefrankeerd,

als het juiste tarief of gewicht niet bekend was. Als een brief zo spdedig mogelijk moest worden
verzonden, had men in ieder geval het idee, genoeg postzegels op de brief te hebben geplakt. Het
juiste tarief kon, om een ander voorbeeld te noemen, 50 cent zijn. Omdat de afzender geen

frankeerzegels in huis had om dat tarief te maken, werden twee zegels van 30 cent geplakt.

Zoals al is opgemerkt zal een compieet overzicht vooralsnog een utopie blijven. Dat heeft te
maken met het feit, dat niet alle bronnen meer voorhanden zijn. De meeste lacunes in onze kennis
vormen de luchtrechten vanaf 1939 en de dat4 waarop wijzigingen van deze luchtrechten van
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kracht werden. Toch zijn de meeste posttarieven wel bekend.Deze werden namelijk gepubliceerd 
in de staatsbladen van Nederlands-Indië. Aanvullingen en samenvattingen zijn in de meeste 
jaarverslagen van de Nederlands-Indische PTT terug te vinden. De PTT-gidsen hebben de 
posttarieven in overzichtelijke tabellen opgenomen. De Javasche Courant, ten slotte, is belangrijk 
voor de posttarieven naar landen, die niet lid waren van de Wereldpostvereniging (Union Postale 
Universelle, de UPU) en alle tarieven die golden voor 1 mei 1877, de datum van toetreding van 
Nederlands-Indië tot de Wereldpostvereniging. 

Peter Storm van Leeuwen 
januari 1998 

Geraadpleegde bronnen 

Verslag omtrent den Gouvernements Post- en Telegraafdienst in Nederlandsch-Indië over de 
jaren 1875 tot en met 1886 

- Verslag omtrent den Post- en Telegraafdienst in Nederlandsch-Indië over de jaren 1887 tot en 
met 1906 
Verslag omtrent den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-Indië over de jaren 
1907 tot en met 1941 
Verslag omtrent de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-Indië over het jaar 
1947 

Verslag omtrent de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Indonesië over de jaren 1948 en 1949 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië van de jaren 1862 tot en met 1941 

- Post- en Telegraafgids voor Nederlandsch-Indië, eerste uitgaaf, 1883 en tweede uitgaaf, 1884 
Post- en Telegraafgids voor Nederlandsch-Indië voor 1897 tot en met 1910 
Post-, Telegraaf- en Telefoongids voor Nederlandsch-Indië voor 1911 tot en met 1939 
Javasche Courant van de jaren 1862 tot en met 1941 

- Posttarieven, Uitgave Augustus 1940 (PTT-uitgave) 
- Posttarieven, Uitgave 1947 (PTT-uitgave) 
- Posttarieven, Uitgave December 1948 (PTT-uitgave) 
- Luchtrechten (verschuldigd boven de gewone porten en rechten), Lijst No.1 (PTT-uitgave, 

ca. 1940-41) 
Telefoongids Solo, No.113, Uitgave Januari 1942 - bijgewerkt tot 20 December 1941, 
p. V-VII, Belangrijke posttarieven enz. (PTT-uitgave) 
Almanak van Bandoeng, Holland - Indië Handelsvereeniging, Bandoeng, 1941, 
p.140-165, Posttarieven 

Gebruikte afkortingen 

GB = Gouvernements Besluit 
JC = Javasche Courant 
JVS = Verslag omtrent den Gouvernements Post-, Telegraaf- (en Telefoon-)dienst in 

Nederlandsch-Indië 
KB = Koninklijk Besluit 
KV = Koloniaal Verslag van Nederlandsch Oost-Indië, verschenen als bijlage bij de 

Handelingen der Staten-Generaal 
Ord = Ordonnantie 
PG = Post-, Telegraaf- (en Telefoon-)gids voor Nederlandsch-Indië 
Stbl = Staatsblad van Nederlandsch-Indië 

Bijlage bij ZWP.117 
(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 

NITAR 

2 

kracht rverden. Toch zijn de meeste posttarieven wel bekend.Deze werden namelijk gepubliceerd
in de staatsbladen van Nederlands-Indië. Aanvullingen en samenvattingen ziln in de meeste
jaarverslagen varr de Nederlands-Indische PTT terug te vinden. De PTT-gidsen hebben de
posttarieven in overzichtelijke tabellen opgenomen. De Javasche Coumnt, ten slotte, is belangrijk
voor de posttarieven naar landen, die niet lid waren van de Wereldpostvereniging (Union Postale
Universelle, de LÍPU) en alle tarieven die golden voor 1 mei 1877, de datum van toetreding van
Nederlands-Indië tot de Wereldpostvereniging.

Peter Storm van l€euwen
januari 1998

Geraadnleegde bronnen

- Verslag omtrent den Gouvernements Post- en Telegraafdienst in Nederlandsch-Indië over de
j aren 1875 totenmet i886

- Verslag omtrent den Post. en Telegraafdienst in Nederlandsch-Indië over de jaren 1 887 tot en

met 1906
- Versiag omtrent den Post-, Tele$aaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-Indië over dejaren

1907 to1 en met 1941

- Verslag omtrent de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in Nederlandsch-indië over hetjaar
1947

- Verslag omtrent de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in lndonesië over dejaren 1948 en 1949
- Staatsblad van Nederlandsch-Indië van dejaren 1862 tot en met 1941

- Post- en Telegraafgids voor Nederlandsch-Indië, eerste uitgaaf, 1883 en tweede uitgaaf, 1884
- Post- en Telegraafgids voor Nederlandsch-Indië voor 1897 tot en met 1910
- Post-, Telegraaf- en Telefoongids voor Nederlandsch-Indië voor 191 I tot en met 1939
- Javasche Courant van dejaren 1862 tot en met 1941

- Posttarieven, Uitgave Augustus 1940 (PTT-uitgave)
- Posttarieven, Uitgave 1947 (PTT-uitgave)
- Posttarieven, Uitgave December 1948 (PTT-uitgave)
- Luchtrechten (verschuldigd boven de gewone porten en rechten), Lijst No. I (PTT-uitgave,

ca. 1940-41)
- Telefoongids Solo, No.113, Uitgave Januari 1942 - bijgewerkt tot 20 December 1941,
p. V-VII, Belangrijke posttarieven enz. (PTT-uitgave)

- Almanak van Bandoeng, Holland - Indië Handelsvereeniging, Bandoeng, 1941,
p. 140-165, Posttarieven

Gebruikte aíkortingen

GB = Gouvemements Besluit
JC : Javasche Courant
JVS = Verslag omtrent den Gouvemements Post-, Telegraaf- (en Telefoon-)dienst in

Nederlandsch-Indië
KB = Koninklijk Besluit
KV : Koloniaal Verslag van Nederlandsch Oosf lndië, verschenen als bijlage bij de

Handelingen der Staten-Generaal

Ord = Ordonnantie
PG : Post-, Telegraaf- (en Telefoon)gids voor Nederlandsch-Indië
Stbl = Staatsblad van Nederlandsch-Indië
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TOELICHTING BIJ DE KOLOMMEN VAN HET TARIEVENOVERZICHT 

Datum 

De datum waarop een nieuw tarief van kracht werd. De eerste datum is de datum, waarop het 
postwaardestuk werd ingevoerd. Het toen geldende tarief voor enveloppen was eerder ingegaan. 

Binnenland 

Geheel Nederlands-Indië 

Nederland per mail 

`Mail' is de destijds gebezigde term voor verzending gedeeltelijk over zee en gedeeltelijk over 
land vanaf of tot bepaalde havenplaatsen in Frankrijk en Italië (zie bijvoorbeeld: PG 1883, § 92, 
l a) 

Nederland per zeepost 

Verzending in gesloten postzakken uit een Nederlands-Indische haven rechtstreeks over zee naar 
een Nederlandse haven, of andersom (zie bijvoorbeeld: PG 1883, § 92, lb) 

UPU-landen 

Landen die lid waren van de Algemeene Postvereeniging (de Wereldpostvereniging, of de Union 
Postale Universelle, de UPU). 
Wij hebben afgezien van een opsomming, welke landen wanneer lid werden van de UPU en 
waarvoor dus het vermelde posttarief gold. 
De tariefovereenkomsten tussen de lidstaten van de UPU hadden tot doel: eenheid van zowel port 
als indeling der soorten correspondentie. 
De internationale postcongressen leidden vaak tot algemene postverdragen met hernieuwde 
tariefovereenkomsten. Deze werden vervolgens in het Nederlands-Indische staatsblad 
afgekondigd. Zij zijn uiteraard verwerkt in het tarievenoverzicht. 
In dit tarievenoverzicht is ook afgezien van kolommen, die het port aangeven voor 
correspondentie naar landen, die niet lid waren van de UPU. De porten en rechten van de stukken 
(uitgezonderd briefkaarten), die verzonden werden naar landen die niet lid waren van de UPU, 
werden zo vaak gewijzigd, dat het welhaast een onbegonnen werk is deze op de voet te volgen. 
Voor wat enveloppen en postbladen betreft zijn tarievenoverzichten ook zinloos, want het 
briefport was in alle gevallen hoger dan de envelop met de hoogste frankeerwaarde (25 cent): er 
moest hoe dan ook worden bijgefrankeerd. 
Ten slotte zegt het JVS over 1879 op p.18 dat nagenoeg alle landen ter wereld reeds lid zijn van 
de UPU. 

Curaçao en Suriname 

Deze koloniën traden evenals Nederlands-Indië op 1 mei 1877 toe tot de UPU. Pas op 1 oktober 
1927 werd een verlaagd port ingevoerd tussen Nederlands-Indië en Curaçao en Suriname. 
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Datum

De datum waarop een nieuw tarief van kracht werd. De eerste datum is de datum, waarop het
posfwaardestuk werd ingevoerd. Het toen geldende tariefvoor enveloppen was eerder ingegaan.

Binnenland

Geheel Nederlands-Indië

Nederland per mail

'Maif is de destijds gebezigde term voor verzending gedeeltelijk over zee en gedeeltelijk over
land vanafoftot bepaalde havenplaatsen in Frankrijk en Italië (zie bijvoorbeeld: PG 1883, § 92,
1a)

Nederland Der zeenost

Verzending in gesloten postzakken uit een Nederlands-lndische haven rechtstreeks ovcr zce naar
een Nederlandse haven, of andersom (zie bijvoorbeeld: PG i883, § 92, lb)

UPU-Ianden

Landen die lid waren van de Algemeene Postvereeniging (de Wereldpostvereniging, of de Union
Postale Universelle, de [IPU).
Wij hebben afgezien van een opsotïlming, welke landen wanneer lid werden van de IIPU en
waarvoor dus het vermelde posttariefgold.
De tariefovereenkomsten tussen de lidstaten van de l,rPU hadden tot doel: eenheid van zowel port
als indeling der soorten correspondentie.
De intemationale postcongressen ieidden vaak tot algemene postverdragen met hemieuwde
tariefovereenkomsten. Deze werden vervolgens in het Nederlands-Indische staatsblad
afgekondigd. Zij zijn uiteraard verwerkt in het tarievenoverzicht.
In dit tarievenoverzicht is ook afgezien van kolommen, die het port aangeven voor
correspondentie naar landen, die níet lid waren van de UPU. De porten en rechten van de stukken
(uitgezonderd briefkaarten), die verzonden werden naar landen die niet lid waren van de UPU,
werden zo vaak gewijzigd, dat het welhaast een onbegonnen werk is deze op de voet te volgen.
Voor wat enveloppen en postbladen betreft zijn tarievenoverzichten ook zinloos, want het
briefport was in alle gevallen hoger dan de envelop met de hoogste frankeerwaarde (25 cent): er
moest hoe dan ook worden bijgefrankeerd.
Ten slotte zegt het JVS over i 879 op p.18 dat nagenoeg alle landen ter wereld reeds 1id zijn van
de UPU.

Curacao en Suriname

Deze koloniën traden evenals Nederlands-Indië op I mei 1877 toe tot de UPU. Pas op I oktober
1927 werd een verlaagd port ingevoerd tussen Nederlands-Indië en Curagao en Surinarne.
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Portugees Timor en de Straits Settlements 

Voor Portugees Timor en de Britse Straits Settlements golden aanvankelijk lagere porten voor 
brieven en briefkaarten. 
Men meende dat het zogenaamde algemeene vereenigingsport op de correspondentie tusschen 
Nederlandsch Indië en de zoo naburige Straits Settlements over het algemeen tot eene te hooge 
portheffing zou leiden... (zie: KV 1877, p.154-155). Daarom werd een postverdrag tussen 
Nederlands-Indië en de Straits Settlements gesloten, dat op 1 januari 1877 in werking trad. Bij 
GB van 14 Julij 1877 No.14 (zie: JVS 1877, p.20 en de JC 1877 nr.59) werden de tarieven 
nogmaals verlaagd, en deze golden nu tevens voor Portugees Timor. Jammer genoeg geven de 
documenten niet aan op welke datum dit GB van kracht werd. 
Bij het postverdrag van Parijs van 1 juni 1878 werd overeengekomen, dat het buitenlands tarief 
zou gaan gelden bij elke verzending over een afstand van meer dan 300 zeemijlen, waarvoor het 
bepaalde maximum zeetransit verschuldigd is (zie: JVS 1879, p.18-19). 
Op 1 april 1879 werd het briefkaarttarief voor het buitenland verlaagd naar 71/2 cent. Dat tarief 
gold dus al voor de Straits Settlements en Portugees Timor. In de JC nr.62 van 5 augustus 1879 
werd bekend gemaakt, dat het nieuwe briefkaarttarief voor de Straits Settlements en Portugees 
Timor werd verlaagd naar 5 cent. De exacte ingangsdatum is niet vermeld, maar dit is enige tijd 
na 1 april 1879 geweest. 
De Straits Settlements waren de volgende Britse gebieden: Singapore, Penang, Wellesley en 
Malakka. 
Op 1 februari 1921 werd het verlaagde port behalve voor de Straits Settlements en Portugees 
Timor ook geldig voor Siam, de Philippijnen, Brits Noord-Borneo, Serawak, Broenei, Indo-
China, de Maleise Statenbond (Negri Sembilan, Pahang, Perak en Selangor) en de Maleise staten 
Kedah (met inbegrip van Perlis) en Kelantan (zie: Stbl. 1921 nr.6, art.68, lid 1). 
Het speciale verlaagde port naar al deze landen verviel op 1 januari 1922 (zie: Stbl. 1921 nr.792). 

Publicatie 

De bronvermelding van de tarieven en hun data van inwerkingtreding. 

Opmerkingen 

Indien zinvol is aanvullende informatie gegeven. 
Voorbeeld: 0-20 gr betekent vanaf 0 tot en met 20 gram; 
20-40 gr betekent boven 20 gram tot en met 40 gram 
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Portugees Timor en de Straits SettlemenÍs

Voor Porlugees Timor en de Britse Straits Settlements golden aanvankelijk lagere poÍen voor
brieven en briefkaarten.
Men meende dat het zogenaamde algemeene vereenigingsport op de correspondentie tusschen

Nederlandsch Inclië en de zoo naburige Straits Settlements oyer het algemeen tot eene te hooge
porthffing zou leiden... (zie: KV 1877, p.154-155). Daarom werd een postverd.rag tussen

Nederlands-Indië en de straits settlements gesloten, dat op I januari 1877 in werking trad. Bij
GB van 14 Juiij 1877 No.14 (zie: JVS 1877, p.20 en de JC 1877 nr.59) werden de tarieven
nogrnaals verlaagd, en deze golden nu tevens voot Portugees Timor. Jammer genoeg geven de

documenten niet aan op welke datum dit GB van kacht werd.
Bij het postverdrag van Parijs van I juni i878 werd overeengekomen, dat het buitenlands tarief
zou gaan gelden bij elke verzending over een afstand van meer dan 300 zeemijlen, waarvoor het
bepaalde maximum zeetransit verschuldigd is (zie: JVS 1879,p.i8-19).
Op 1 april 1879 werd het briefkaarttarief voor het buitenland verlaagd naar 7Yz cent. Dat tarief
gold dus al voor de straits settlements en Portugees Timor. In de JC rr.62 vaa 5 augustus lg79
werd bekend gemaakt, dat het nieuwe briefkaarttarief voor de Straits Settlements en Portugees

Timor werd verlaagd naar 5 cent. De exacte ingangsdatum is niet vermeld, maar dit is enige tijd
na 1 april 1879 geweest.

De Straits Settlements waren de volgende Britse gebieden: Singapore, Penarg, Wellesley en

Malakka.
Op 1 februari 1921 werd het verlaagde port behalve voor de Straits Settlements en Portugees

Timor ook geldig voor Siam, de Philippijnen, Brits Noord-Borneo, Serawak, Broenei, Indo-
China, de Maleise Statenbond §egri Sembilan, Pahang, Perak en Selangor) en de Maleise staten

Kedah (met inbegrip van Perlis) en Kelantan (zie: Stbl. 1921 nr.6, art.68, lid 1).

Het speciale verlaagde poft naar al deze landen verviel op l januari 1922 (zie: stbl. 1921 ff.792).

Publicatiq

De bronvermelding van de tarieven en hun data van inwerkingtreding.

Onmerkingen

Indien zinvol is aanvullende informatie gegeven.

Voorbeeld: 0-20 gr betekent vanaf 0 tot en met 20 gram;

20-40 gr betekent boven 20 gmm tot en met 40 $am
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POSTWAARDESTUKKEN 

Wij starten deze artikelenserie met de tarieven voor zover deze betrekking hebben op de 
postwaardestukken, daartoe geïnspireerd door de zevende editie van Geuzendam's Catalogus van 
de postwaardestukken van Nederland en Overzeese Rijksdelen. In deze aflevering wordt dan ook 
telkens verwezen naar catalogusnummers uit 'de Geuzendam' (Geuz.). 

De tarieven voor de postwaardestukken gelden voor stukken, die niet zijn bijgefrankeerd. 
Uitzonderingen zijn het noodzakelijk bijplakken met postzegels. Dat wordt in de kolom 
`Opmerkingen' aangegeven. Kortom, het artikel beperkt zich tot de reden, waarom het specifieke 
postwa2rdestuk is uitgegeven. De auteur is van mening dat de internationale antwoordcoupons 
ook tot de postwaardestukken behoren. In een latere aflevering zullen deze tarieven worden 
gepresenteerd. 

Tijdens de uitwerking van de posttarieven zijn wij in de ons ter beschikking staande documenten 
verschillende gegevens tegengekomen van postwaardestukken, zoals uitgifledata, data van het 
einde der geldigheid, enkele oplagen, verkochte aantallen en verdere bijzonderheden. Wij hebben 
gemeend er goed aan te doen deze gegevens te publiceren, ook al geven zij geen compleet beeld. 
Het verzamelen van verdere gegevens is mogelijk, maar dit vergt veel tijd, geduld en de kennis, 
gepubliceerde gegevens uit authentieke documenten op de juiste wijze te interpreteren. 

Wij hebben ons verder op het standpunt gesteld alle gepresenteerde gegevens te verantwoorden 
met een uitvoerig notenapparaat. Ook alle tarieven zijn verantwoord in de kolom 'Publicatie'. 
Het bevordert niet de leesbaarheid, maar nauwkeurige bronvermelding is ons inziens juist voor 
de Indische posttarieven van het grootste belang. 

Voor deze artikelenserie zijn als illustratiemateriaal kopieën gebruikt van poststukken, die zich 
ooit in de verzameling van de auteur bevonden, tenzij anders is aangegeven. 

Eén feit is ons bij het schrijven van deze aflevering heel duidelijk geworden: het verzamelen van 
vooral gebruikte postwaardestukken, voor het doel waarvoor zij zijn uitgegeven, is een uiterst 
boeiende bezigheid. Het zal blijken heel lastig te zijn om alle in Geuzendam gecatalogiseerde 
postwaardestukken bijeen te krijgen. Gelukkig maar! 
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POSTTI/AARDESTUKKEN

wij starten deze artikelenserie met de tarieven voor zover deze betrekking hebben op de
postwaardsstukken, daartoe geinspireerd door de zevende editie van Geuzendarnls Catalogus van
de postwaardeshrkken van Nederland en overzeese fujksdelen. In deze aflevering *o.àt j- ook
telkens verwezen naar catalogusnurnmers uit ,de Geuzendam, (Geuz,).

De tarieven voor de postwaardestukken gelden voor stukken, die níet zijn bijgefrankeerd.
uitzonderingen zijn het noodzakelijk bijplakken met postzegels. oat wordt 

-À "de 
kolom

'opmerkingen' aangegeven. Kortom, het artikel beperkt ziàh tot de reden, waarom het specifieke
postwaardeshrk is uitgegeven. De auteur is van mening dat de intemationale antwoord'coupons

ook tot de postwaardestukken behoren. In een latere aflevering zullen deze tarieven worden
gepresenteerd.

Tijdens de uitwerking van de posttarieven zijn wij in de ons ter beschikking staande documenten

verschillende gegevens tegengekomen van postwaardestukken, zoals uitfiftedata, data van het

einde der geldigheid, enkele oplagen, verkochte aantallen en verdere bijzonierheden. wij hebben

gemeend er goed aan te doen deze gegevens te pubriceren, ook al geven zij geen compleet beeld.

Het verzamelen van verdere gegevens is mogelijk, maar dit vergt veel tijd, gedurd en de kennrs,
gepubliceerde gegevens uit authentieke documenten op de juiste wijz" t" àt"rpr"t"."n.

vr'ij hebben ons verder op het standpunt gesteld alle gepresenteerde gegevens te verantwoorden

met een uitvoerig notenapparaat. Ook alle tarieven zijn verantwoord in de kolom .publicatie,.

Het bevordert niet de leesbaarheid, maar nauwkeurige bronvermelding is ons inziens juist voor
de Indische posttarieven van het grootste belang.

voor deze artikelenserie zijn als illustratiemateriaal kopieën gebruikt van poststukken, die zich
ooit in de verzameling van de auteur bevonden, tenzij anders is u*g"g"uln.

Eén feit is ons bij het schrijven van deze aflevering heel duidelijk geworden: het verzamelen van

vooral gebruikte postwaardesfukken, voor het doel waarvoor zij zijn uitgegeven, is een uiterst
boeiende bezigheid. Het zal blijken heel lastig te zijn om atte in ceuzeài- g"órtutogir...a.
postwaardestukken bijeen te krijgen. Gelukkig maar!
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ENVELOPPEN 

Op 1 januari 1878 zijn de binnenlandse envelop van 10 cent en de buitenlandse envelop van 25 
cent ingevoerd (destijds genoemd gezegelde briefomslagen met een postzegelstempel van 10 en 
van 25 cents).' Een jaar later verscheen in februari de envelop van 20 cent.' Deze envelop kon 
zonder bijfrankering worden gebruikt voor verzending per zeepost naar Nederland, maar ook in 
het binnenlands verkeer als brief van de tweede gewichtsklasse (van 15 tot en met 30 gram) of 
als aangetekende brief van de eerste gewichtsklasse. 

Gedurende een aaneengesloten periode van zestig jaar zijn enveloppen verschenen van 10, 121/2 , 
15, 171/2, 20, 221/2 en 25 cent. Zoals uit het tarievenoverzicht blijkt dienden zij verschillende 
doeleinden. 
Opmerkelijk zijn de enveloppen van 171/2  en 22'/2 cent. Op 15 november 1907 werd de 
gewichtsklasse voor binnenlandse brieven gewijzigd: de opklimmende schaal veranderde van 15 
gram in 20 gram.' Maar voor de tweede gewichtsklasse gold nu een tarief van 10 cent + 71/2  cent 
in plaats van bijvoorbeeld 10 cent + 10 cent. Voor deze tweede gewichtsklasse werd de envelop 
van 171/2 cent uitgegeven. Vanaf 15 januari 1908 gold ook een tarief van 171/2  cent voor brieven 
van 20 tot en met 40 gram per zeepost verzonden naar Nederland.5
De envelop van 221/2  cent was bestemd voor het aangetekend verzenden naar het buitenland, 
waarvoor een briefport van 121/2  cent gold. Het aantekenrecht bedroeg (tot 1 mei 1921) 10 cent. 
Merkwaardig is de uitgifte van de envelop van 20 cent (Geuz. 25). Wegens de grote 
overeenkomst van de donkergrijsgroene kleur van het ingedrukte zegelbeeld met de 
frankeerzegel van 10 cent (type Veth, NVPH nr.48) werden in 1905 43.516 van deze enveloppen 
overdrukt met een opdruk "10" en als envelop van 10 cent uitgegeven (Geuz. 28).6 Tegelijkertijd 
werden nieuwe enveloppen van 20 cent in bronsgroene kleur verkrijgbaar gesteld (Geuz. 27).7
Van de envelop van 25 cent (Geuz. 26) werd in 1904 een 40.000-tal ontvangen8 en in 1905 nog 
eens 50.000 stuks.' Het tarief voor enkelvoudige brieven naar de UPU-landen werd op 1 maart 
1907 gehalveerd tot 121/2  cent.' Daardoor werd de envelop van 25 cent minder zinvol en de 
meeste enveloppen werden in 1908 overdrukt. 
Op 1 januari 1929 werd het enkelvoudig briefport voor UPU-landen verlaagd naar 15 cent. 
Daarvoor werden geen enveloppen meer aangemaakt in verband met het zeer geringe debiet." 
Ook voor Nederland en West-Indië werd het enkelvoudige briefport van 15 cent ingevoerd op 
14 juni 1937, maar de meeste brieven werden toen inmiddels per luchtpost verzonden. 

Alle enveloppen kostten vanaf de verkrijgbaarstelling een halve cent per stuk meer voor het 
formulier. Curieus is, dat uitsluitend in de jaarverslagen van omstreeks 1904 tot en met 1908 
wordt vermeld, dat ook enveloppen met een toeslag van een kwart cent verkocht werden. Wij 
kunnen nog niet nagaan over welke enveloppen het precies gaat, maar het lijkt erop, dat het 
`oude' enveloppen zijn die werden uitverkocht. Zo zijn bijvoorbeeld in 1908 3.348 enveloppen 
van 1.01/4 cent verkocht en tevens 71.223 enveloppen van 101/2. cent.' Wij vermoeden dat het gaat 
om respectievelijk de enveloppen Geuz. 18 en Geuz. 22. Overigens zijn in 1907 ook 455 
enveloppen van 25'/4 cent verkocht en in 1908 627 stuks.' 
Op 1 februari 1921 werden de kosten voor het formulier verdubbeld tot 1 cent.13 Vanaf 1 januari 
1929 hoefde men voor de envelop niet meer de extra cent te betalen." 
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ENVELOPPEN

Op 1 januari 1878 zijn de binnenlandse envelop van 10 cent en de buitenlandse envelop van 25
cent ingevoerd (destijds getoemd gezegelde briefomslagen met een postzegelstempel van l0 en
yan 25 cents).|'z Eenjaar later verscheen in februari de envelop van 20 cent.l Deze envelop kon
zonder bijfrankering worden gebruikt voor verzending per zeepost naar Nederland, maar ook in
het binnenlands verkeer als brief van de tweede gewichtsklasse (van 15 tot en met 30 gram) of
als aangetekende brief van de eerste gewichtsklasse.

Gedurende een aaneengesloteri periode van zestigjaar zijn enveloppen verschenen van 10, 12/2,
15, 17%,20, 22yz en 25 cent. Zoals uit het tarievenoverzicht blijkt dienden zij verschillende
doeleinden.
Opmerkelijk zijn de enveloppen van 17% en 22% cent. Op 15 november 1907 werd de
gewichtsklasse voor binnenlandse brieven gewijzigd: de opklimmende schaal veranderde van 15
gÍam in 20 $am. 

a Maar voor de tweede gewichtsklasse gold nu een tarief van 10 cefit + '|yz cent
in plaats van bijvoorbeeld 10 cent + 10 cent. Voor deze fweede gewichtskiasse werd de envelop
van 17% cent uitgegeven. Vanaf 15 januari 1908 gold ook een tariel van l7% cent voor brieven
van 20 tot en met 40 gram per zeepost verzonden naar Nederland.s
De envelop var, 22Yz cent was bestemd voor het aangetekend verzenden naar het buitenland,
waarvoor een briefport van 12% cent gold. Het aantekenrecht bedroeg (tot 1 mei 1921) 10 cent.
Merkwaardig is de uitgifte van de envelop van 20 cent (Geuz. 25). Wegens de grote
overeenkomst van de donkergrijsgroene kleur van het ingedrukte zegelbeeld met de
frankeerzegel van l0 cent (§pe Veth, NYPH nr.48) werden in 1905 43.516 van deze enveloppen
overdrukl met een opdruk "10" en als envelop van 10 cent uitgegeven (Geuz. 28).ó Tegelijkertijd
werden nieuwe enveloppen van 20 cent in bronsgroene kleur verkrijgbaar gesteld (Geuz. 27).7
Van de envelop van 25 cent (Geuz.26)weÀ in 1904 een 40.000.ta1 ontvangens en in 1905 nog
eens 50.000 stuks.e llet tariefvoor enkelvoudige brieven naar de UPU-landen werd op 1 maart
1907 gehalveerd tol 12t/2 cent.to Daardoor werd de envelop van 25 cent minder zinvol en de
meeste enveloppen werden in 1908 overdrukt.
Op 1 j anuari 1929 werd het enkelvoudig briefport voor UPU-landen verlaagd naar 15 cent"
Daarvoor werden geen enveloppen meer aangemaakt in verband met het zeer geringe debiet.tl
Ook voor Nederland en West-Indië werd het enkelvoudige briefport van 15 cent ingevoerd op
14 juni 1937, maar de meeste brieven werden toen inmiddels per luchtpost verzonden.

Alle enveloppen kostten vanaf de verkrijgbaarstelling een halve cent per stuk meer voor het
formulier. Curieus is, dat uitsluitend in de jaawerslagen van omstreeks 1904 tot en met 1908
wordt vermeld, dat ook enveloppen met een toeslag van een kwart cent verkocht werden. Wij
kunnen nog niet nagaan over welke enveloppen het precies gaat, maar het lijkt erop, dat het
'oude' enveloppen zïn die werden uitverkocht. Zo zijn bijvoorbeeld in 1908 3,348 enveloppen
van 10% cent verkocht en tevens 71.223 enveloppen van 10% cent.12 Wij vermoeden dat het gaat

om respectievelijk de enveloppen Geuz. 18 en Geuz. 22. Overigens zijn in 1907 ook 455
enveloppen van 25t/q cent verkocht en in 1908 627 stuks.r2

Op I februari 1921 werden de kosten voor het formulier verdubbeld tot I cent.r3 Vanaf 1 januari
1929 hoefde men voor de envelop niet meer de extra cent te betalen.ra
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De enveloppen Geuz. 1 tot en met 21 werden met ingang van 1 april 1908 ongeldig verklaard'', 
de nummers 39 tot en met 45 op 1 januari 1926.1' De datum van ongeldigheid van de overige 
enveloppen (Geuz. 22 tot en met 38 en 46 tot en met 57) is ons nog onbekend. 

Wij beëindigen het tarievenoverzicht voor de enveloppen met de opmerking, dat het briefport 
voor binnenlandse brieven op 1 oktober 1937 werd verlaagd tot 10 cent. Daarvoor is nog een 
envelop uitgegeven en wel de 121/2 cent envelop met overdruk TIEN CENT (Geuz. 56) en 
waarvoor weer een extra cent moest worden betaald.' Het jaar daarop verscheen de laatste 
envelop, in een waarde van 10 cent (Geuz. 57). 

Noten bij Enveloppen 

1. GB 1 Januarij 1878 No.15; Stbl. 1878 nr. 1 

2. JVS 1878, p.22 

3. GB 11 Februarij 1879 No.2; Stbl 1879 nr.88. De JC geeft helaas geen precieze uitgiftedatum. 

4. Stbl. 1907 nr.450 
Voor brieven naar het buitenland veranderde de schaal al op 1 oktober 1907 (Stbl. 1907 nr.342 
en nr.423) 

5. Stbl. 1907 nr.502 en nr.523 

6. JVS 1905, p.30 

7. Ten Geuzendam geeft deze envelop de kleur 'olijfgroen op bruingetint papier' en meldt als 
uitgiftejaar 1908. Dit moet berusten op een fout. Volgens het JVS over 1905 is deze 
envelop al in 1905 verschenen. 

8. JVS 1904, p.42 

9. JVS 1905, p.30. Na 1905 zijn deze enveloppen niet meer in Indië ontvangen. 
De opmerking in Geuzendam dat de enveloppen nrs. 25 en 26 niet normaal aan de loketten 
verkrijgbaar zijn geweest, hebben wij in geen enkel officieel document kunnen verifiëren. 
Het tegendeel lijkt waar, zij het, dat maar weinig exemplaren zijn verkocht. 

10. Stbl. 1907 nr.423 

11. JVS 1928, p.14 

12. JVS 1908, Bijlage F, p.65 

13. Stbl. 1921 nr.6, art.44, sub 2 
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De enveloppen Geuz. 1 tot en met 21 werden met ingang van 1 april l90g ongeldig verklaardri;
de nummers 39 tot en met 45 op 1 januari 1926.t6 De datum van ongeldighèid và de overige
enveloppen (Geuz.22 tot en met 38 en 46 tot en met 57) is ons nog onbekend.

wij beëindigen het tarievenoverzicht voor de enveloppen met de opmerking, dat het briefoort
voor binnenlandse brieven op 1 oktober i937 werd verlaagd tot 10 cent. Daarvoor is nog een

envelop uitgegeven en wel de l2Yz cent envelop met overdruk rIEN CENT (Geuz. 56) en

waarvoor weer een extra cent moest worden betaald.rT Het jaar daarop verscheen de laatste

envelop, in een waarde van 10 cent (Geuz. 57).

Noten bij Enveloppen

1. GB 1 Januarij 1878 No.15; Stbl. 1878 nr.1

2. JVS 1878, p.22

3. GB 1l Februarij 1879 No.2; stbl 1879 nr.88. De JC geeft helaas geen precieze uitgiftedatum.

4. Stbl. 1907 nr.450
Voor brieven naar het buitenland veranderde de schaal al op 1 oktober 1907 (Stbl. 1907 rr.342
er.w.423)

5. Stbl. 1907 nr.502 en nr.523

6. rVS 1905, p.30

7. Ten Geuzendam geeÍt deze envelop de kleur 'olijfgroen op bruingetint papier' en meldt als

uitgiftejaar 1908. Dit moet berusten op een fout. Volgens het JVS over 1905 is deze

envelop al in 1905 verschenen.

8. WS 1904, p.42

9. fVS 1905, p.30. Na 1905 zijn deze enveloppen niet meer in indië ontvangen.

De opmerking in Geuzendam dat de enveloppen nrs. 25 en 26 niet normaal aan de loketten
verkrijgbaar zijn geweest, hebben wij in geen enkel ofhcieel document kunnen verifiëren.
Het tegendeel lijkt waar, zij het, dat maar weinig exemplaren zijn verkocht.

10. Stbl. 1907 nr.423

i1. WS 1928, p.14

i2. JVS 1908, Bijlage F, p.65

13. Stbl. 1921 w.6, ert.44, sttb 2
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14. Stbl. 1928 nr.457, A, lid 5 

15. Stbl. 1908 nr.43 

16. JC 1925 nr.57, p.740 

17. Post- en Telegraaforder nr.147 van 3 September 1937 
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14. Stbl. 1928 nr.457, A,lid 5

15. Stbl. 1908 nr.43

16. JC 1925 nr.57,p.140

17. Post- en Telegraaforder nr.l47 van j September 1937

Bijlrge bij Z.WP. t I 7
(hct Íncdcdelingcólad van dc StudÈgÍoep Zuid-Wcst PaciÍic)

NITAR

8



Drieënveertig jaar lang 
gold voor enkelvoudige 
binnenlandse, aangetekend 
verzonden enveloppen 
een tarief van 20 cent. 
Daarvoor werd 
onder andere 
deze envelop 
in 1905 uitgegeven. 

Tussen 1 augustus 1889 
en 1 maart 1907 was de 
envelop van 12'/2 cent 
feitelijk alleen geschikt 
voor verzending naar 
Portugees Timor en de 
Straits Settlements. 
De afzender heeft door 
deze envelop te gebruiken 
T/2 cent te veel port 
betaald. 

)4004i" 

4114-4514,4.. I 

Illaber «Ns 

t ~aa : 

Van 1 maart 1907 tot 
1 februari 1921 gold 
voor enkelvoudige 
brieven naar UPU-
landen een tarief van 
12'/2 cent. 

Drieënveertig j aar lang
gold voor enkelvoudige
binnenlandse, aangetekend

verzonden enveloppen
een tarief van 20 cent.

Daarvoor werd
onder andere
deze envelop
in 1905 uitgegeven.

I

I

t

-.1 .) li/ rt L---/ ' )\7/L/-./1-v- a2-2 /. / "

\ ,%-,í

lrtl*l

Van 1 maaÍ 1907 tot
1 februari 1921 gold
voor enkelvoudige
brieven naar UPU-
landen een tarief van
lZt/z cent-

I

,%?
Tussen 1 augustus 1889

en 1 maaÍt 1907 was de

envelop van l2Yz cent
feitelijk alleen geschikt

"&a 
'Ltl

'u/"./*.

., ......'.
-a5a,t I..!' *rl

<ieze enveioo te eebrurken rr-ErU
Zh centteveei p"on i Í 

*'
betaald. L_



TARIEVEN BEHORENDE BIJ ENVELOPPEN 

DATUM BINNEN- 
LAND 

BUITENLAND PUBLICATIE OPMERKINGEN 

Nederland 
mail zeepost 

UPU Cur. 
Sur. 

P.Timor 
Str.Sett. 

1 jan 1878 10 25 20 25 25 15 Stbl. 1862 nr.103a. (bi.) *Invoering envelop op 1 jan. 1878. 
Stbl. 1877 nr.85 (bui.) (Stbl. 1878 nr.l, JVS 1878, p. 22) 
JVS 1877, p.20 (Tim,S) *Gewichtsklasse: per 15 gram 

aug 1879 12% JC 1879 nr.62; 
KV 1879, p.142 

*Exacte datum van inwerkingtreding 
onbekend 

1 jun 1886 12% Stbl. 1886 nr.96 

1 apr 1888 15 Stbl. 1888 nr.62 

1 aug 1889 10 Stbl. 1889 nr.160, 163 

1 mrt 1907 12% 12% 12% Stbl. 1907 nr.83, 84 *Gewichtsklasse: per 15 gram 
*Speciale verlaagde tarief voor Port. 
Tim. en Str.Settl komt te vervallen 

1 okt 1907 Stbl. 1907 nr.342 *Mail Indië naar Nederland: 
0-20 gr. 12/2c; 20-40 gr. 20c 

Stbl. 1907 nr.423 *Indië naar UPU-landen: 
0-20 gr. 121/2c; 20-40 gr. 20c 

15 nov 1907 Stbl. 1907 nr.450 *Binnenland: 
0-20 gr. 10e; 20-40 gr. 171/2c 

15 jan 1908 Stbl. 1907 nr.502, 523 *Zeepost Indië naar Nederland: 
0-20 gr. 10c; 20-40 gr. 17%c 

1 feb 1921 12% 12% 20 20 Stbl. 1920 nr.852 (bui.) *Buiten'. 0-20 gr. 20e; 20-40 gr. 30c 
Stbl. 1921 nr.4 (bi.) *Binnenland en Nederland: 
Stbl. 1921 nr.6 (bui.) 0-20 gr. 12'/2c; 20-40 gr. 20c 

*Tarief naar Port. Tim. en Str.Settl. 
zelfde als tarief naar Nederland 

*Mail en zeepost gelijkgetrokken 

1 mei 1921 15 Stbl. 1921 nr.149, 254 *Mail Indië naar Nederland: 
0-20 gr. 15e; 20-40 gr. 25c 

*Weer verschil tussen mail en 
zeepost 

1 jan 1922 20 20 Stbl. 1921 nr.793 *Mail Indië naar Nederland: 
0-20 gr. 20e; 20-40 gr. 30c 

*Dit wordt ook het tarief naar Port. 
Timor en de Straits Settl. 
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TARIEVEN BEIIORENDE BIJ ENVELOP P E N

DATUM BINNEN-
LAND

BUTTENLAND PUBLICATIE OPITERKINGEN

Néderl.nd
mril zeepost

UPU Cur.
Sur.

P.Timor
Str,Sett.

I jan 1878

aug 1879

ljun 1886

i apr 1888

I aug 1889

I mn 1907

I okt 190?

l5 nov 1907

l5 jan 1908

I feb l92l

I mei 1921

\ jan 1922

t0

t2/t

2.5 20 25 25 l5

1,2/,

l5

t2'/,

l0

l2v2 t2%

t2y1 20

t5

20 20

Srbl. 1862 nr.l03a. (bi.)
Slbl. l8?7 nÍ.85 (bui.)
JVS 1877, p.20 (Tim,S)

lC 1879 nr.62;
KV 1879, p.142

Stbl. 1886 nr.96

Stbl, 1888 nÍ.62

stbl. 1889 nr.l60, t6l

Stbl. 1907 nr.8.l, 84

Stbl. 1907 nr.l42

srbl. 1907 nr.423

Stbl. | 907 nr.450

Stbl. 1907 nr.502,523

Srbl. 1920 nr.852 (bui.)
Stbl. I92l nr.4 (bi.)
Stbl. l92l nr.6 (bui.)

Stbl. l92l nÍ.149, 254

srbl. l92t nr.793

+lnvoering envclop op I jan. 1878.
(Srbl. 1878 nr.l, ryS 1818,p.22)

'Cewichtsklasse: per l5 gÍam

iExacte datum van i werkjngtreding
onbekend

+Ccwichtsklasser per l5 gram
*Speciale verlaagde tarief voor Port.
Tim. en Sh.Settl. komt te vervalleí

*Mail Indië naar Nederland;
0-20 gÍ. l2Vtc:20-40 Èt.20c

'lndië naar UPU-landeni
O-20 Et. l2'ft;2040 gr. 20c

rBinnenland:

0-20 BÍ. loci 20-40 gr. l7%c

'Zeepost Indië naar NedeÍlànd:
0-20 gr. 10q20-40 gt. ll%c

'Buitenl. 0-20 9.. 20cl 20-40 gr. 30c
*Binnenland en Nederlànd:

0-20 gÍ. l2%c120-40 gr.20c
rTariefnaaÍ Port. Tim. en StÍ.Settl.
zelfde sls tariefnàrÍ Nederlànd

iMail en zeepost gelijkgetÍokken

*Mail Indiè naar Nederland:
0-20 gÍ . I sct 20-40 gt . 25c

*Weer verschil luss€n mail en
zeePost

*Mail Indië naar Nederlandr
0-20 gr. 20c; 20-40 gr. loc

rDit wordt ook het tarief na,, Port.
TimoÍ en de Straits Settl.

Bijlagc bij ZWP.llT
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DATUM BINNEN- 

LAND 

BUITENLAND PUBLICATIE OPMERKINGEN 

Nederland 

mail zeepost 
UPU Cur. 

Sur. 

P.Timor 

Str.Sett. 

I okt 1926 

1 okt 1927 

1 jan 1929 

14 jun 1937 

1 okt 1937 10 

121/2

121/4

15 15 

15 15 15 

Stbl. 1926 nr.416 

Stbl. 1927 nr.459 

Stbl. 1928 nr.459 

Stbl. 1937 nr.372 

Stbl. 1937 nr.550 

*Mail Indië naar Nederland: 
0-20 gr. 121/4c; 20-40 gr. 20e 

*Tariefonderscheid mail en zeepost 
komt voorgoed te vervallen 

*Een verlaagd port naar Cur. en Sur. 
zoals mailtarief naar Nederland: 
0-20 gr. 121/2c; 20-40 gr. 20e 

*0-20 gr. 15c (121/4c envelop met 
21/4c zegel bijfrankeren) 
20-40 gr. 25e 

*0-20 gr. 15e en wordt gelijk 
getrokken met tarieven UPU 

*Luchtpoststukken 0-10 gr. naar 
Ned., Cur. en Sur. 20e 

*Binnenlandse brieven: 
0-20 gr. 10c; 20-50 gr. 20e 

Bijlage bij ZWP.117 
(het mededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 
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PUBLICATIE OPMERKINGEN

I okt 1926

, okt 1927

I jan 1929

l4 jun 1937

I okr l9l7

srbl. t926 nr.416

Slbl. I9?7 nr.459

Stbl. 1928 nr.459

Stbl 1937 nr.l72

Stbl. 1937 nr.550

rMail Indië naar Nederland:
0-20 gÍ. llkci 20-40 $. 2Oc

'Tariefonderscheid mail en zeepost

konÍ voorgoed te vervallen

+Een verlaagd port naar Cur. en Sur.

zoals mailtarief naar Nederland:
0-20 EÍ. l2tAc:20^40 Br.z\c

'0-20 gr. l5c (12%c enyelop met
2%c zegel brjfrankeren)

20-40 gÍ. 25c

+0-20 gr. l5c en wordt geluk
getrokken met tarieven UpU

rLuchtpoststukken 0,l0 gr. oaar
Ned., Cur. en Sur. 20c

'Binnenlandse brievent
0-20 gr. l0c; 20-50 gr. 20c

Bijlagc bij ZWP.I17
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POSTBLADEN 

Postbladen zijn in Nederlands-Indië op 2 mei 1922 in omloop gebracht.' Tenminste anderhalf 
jaar eerder was al besloten tot de invoering van postbladen, want zij werden aangekondigd in de 
algemene bepalingen ter uitvoering van het nieuwe reglement voor de postdienst, dat op 1 
februari 1921 van kracht werd.' Een jaar eerder bleek namelijk dat de prijs van gewone 
enveloppen in de particuliere handel erg hoog was geworden. Als gevolg daarvan steeg de 
verkoop van gezegelde enveloppen aan het postloket tot ongekende hoogte. Dat leidde er toe, dat 
de Indische posterijen niet meer aan alle aanvragen konden voldoen, zodat de verkoop van 
enveloppen zelfs moest worden gerantsoeneerd.' Het postblad zou dus in een behoefte moeten 
voorzien. 
Postbladen waren zowel in het binnenlands als in het buitenlands verkeer toegelaten. De eerste 
postbladen hadden een frankeerwaarde van 121/2 cent, en waren dus niet zonder bijfrankering 
geschikt voor verzending naar het buitenland, uitgezonderd per zeepost naar Nederland. Omdat 
postbladen als brieven waren aan te merken4, mochten zij dus worden bijgefrankeerd voor 
verzending naar het buitenland. 
Het publiek moest voor een postblad 131/2 cent betalen, want het formulier zelf kostte 1 cent. 

Ondanks de behoefte aan dit postblad, bleek het toch geen groot verkoopsucces te worden. Het 
onderstaande staatje van verkochte postbladen (in guldens) illustreert die terugloop.' 

1922 8.306 1927 3.929 1932 1.392 
1923 7.839 1928 3.845 1933 0.976 
1924 5.989 1929 3.927 1934 0.806 
1925 5.189 1930 2.540 1935 2.230 
1926 4.527 1931 1.850 

Het cijfer van 1935 moet gesplitst worden in ƒ666 aan verkochte postbladen van 131/2  cent en 
ƒ1564 als verkocht geboekte, maar in verband met de aanvang van de verkoop op 1 januari 1936, 
in 1935 aan de hulppostkantoren in voorschot verstrekte aantallen postbladen van 8 cent (71/2  cent 
plus 1/2 cent voor het formulier). 

De postbladen van 121/2 cent verloren op 1 januari 1937 hun geldigheid.' 

Op 1 januari 1936 werden postbladen ingevoerd, die wél een duidelijk voordeel voor het 
schrijvend publiek hadden.' Immers, hiervoor gold nu een speciaal verlaagd tarief van 71/2 cent. 
Duidelijker dan de PTT kunnen wij het doel van deze nieuwe postbladen niet omschrijven: 
Liet is bedoeld als een tegemoetkoming aan de behoefte om eenvoudige en niet omvangrijke 
berichten, die zich minder leenen voor de open verzending per briefkaart, tegen een verlaagd 
port te kunnen verzenden. Postbladen met opgedrukt frankeerzegel zijn verkrijgbaar tegen den 
prijs van 8 cent per stuk, nl. 7% cent port en 1/2 cent voor het formulier. Dit port is voldoende 
voor verzending in het binnenlandsch verkeer en naar Nederland, Suriname en Curaao. Voor 
verzending naar het overig buitenland is bijfrankeering noodig tot 15 cent. Bij verzending per 
luchtpost zijn de gewone luchtrechten verschuldigd. De voor correspondentie beschikbare ruimte 
is niet aan beperking onderworpen, zoodat de afzender desgewenscht ook de gearceerde binnen-
en de open achterzijde kan benutten. Echter mag in dit postblad niets worden ingesloten. In 
verband hiermede is de wijze van sluiting zoodanig gekozen, dat conti-61e hierop mogelijk is.' 

Bijlage hij ZWP.117 
(het rnededelingenhlad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 
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POSTBLADEN

Postbladen zijn in Nederlands-Indiè op 2 mei 1922 in omloop gebracht.r Tenminste anderhalf
jaar eerder was al besloten tot de invoering van postbladen, want zij werden aangekondigd in de
algemene bepalingen ter uitvoering van het nieuwe reglement voor de postdienst, dat op I
februari 1921 van kracht werd.2 Een jaar eerder bleek namelijk dat de prijs van gewone
enveloppen in de particuliere handel erg hoog was geu,orden. Als gevolg daarvan steeg de

verkoop van gezegelde enveloppen aan het postloket tot ongekende hoogte. Dat leidde er toe, dat
de Indische posterijen niet meer aan alle aanvragen konden voldoen, zodat de verkoop van
enveloppen zells moest worden gerantsoeneerd.3 Het postblad zou dus in een behoefte moeten
voorzien.
Postbladen walen zowel in het binnenlands als in het buitenlands verkeer toegelaten. De eerste

postbladen hadden een Íladceerwaarde van 12% cent, en waren dus niet zonder bijfrankering
geschikt voor verzending naar het buitenland, uitgezonderd per zeepost naar Nederland. omdat
postbladen als brieven waren aan te merkena, mochten zij dus worden bijgefrankeerd voor
verzending naar het buitenland.
L:Iet publiek moest voor een postblad 13% cent betalen, want het formulier zelfkostte 1 cent.

ondanks de behoefte aan dit postblad, bleek het toch geen groot verkoopsucces te worden. Het
onderstaande staade van verkochte postbladen (in guldens) illustreert die terugloop.5

1922 8.306
1923 7.839
1924 5.989
1925 5.189
1926 4.527

1927 3.929
1928 3.845
1929 3.927

1930 2.540
1931 1.850

1932 1.392
19-13 0.976
1934 0.806
193s 2.230

Het cijfer van 1935 moet gesplitst worden in /666 aan verkochte postbladen yar l3/z cent en

/1564 als verkocht geboekte, maar in verband met de aanvang van de verkoop op I januari 1936,

in 1935 aan de hulppostkantoren in voorschot veÍstrekte aantallen postbladen van I cent (7/z cenÍ
plus % cent voor het formulier).

De postbladen van l2Vz cent verloren op 1 januari 1937 hun geldigheid.6

op 1 j anuari 1936 werden postbladen ingevoerd, die wél een duidelijk voordeel voor het

schrijvend publiek hadden.T Immers, hiervoor gold nu een speciaal verlaagd tariefvan 7yz cenÍ.
Duidelijker dan de PTT kunnen wij het doel van deze nieuwe postbladen niet omschrijven:
Het is bedoeld als een tegemoetkoming aan de behoefte om eenvoudige en niet omvangrijke
berichten, die zich minder leenen voor de open verzending per briefaart, tegen een verlaagtl
port te kunnen verzerulen. Postbladen met opgedruh frankeerzegel zijn verkrijgbaar tegen den

prijs van 8 cenl per stuk, nl. 7% cenl port en r/2 cent voor het formulier. Dit port is yoldoencle

voor verzending in het binnenlandsch verkeer en naar Nederland, Sttriname en Curagao. l/oor
verzending naar het overig buitenland is bijfrankeering noodig tot t 5 cent. Bij veizending per
luchtpost zijn de gewone luchtrechten verschuldigd. De voor correspondentie beschikbare ruimte
is niet aan beperking onderworpen, zoodat de afzender desgewenscht ook de gearceerde binnen-

en de open achterzijde kan benutten. Echter mag in dit postblad n i e t s worden ingesloten. In
verband hiermede is de wijze van sluiting zoodanig gekozen, dat contróle hierop mogelijk is.s

Bijlagc hij ZWP.I 17

(hel rrcdedelingenblad vall dc StudiegÍxp Zuid-Wesl Pacific)
NITAR

1t



Naast de postbladen met ingedrukt zegelbeeld van 71/2 cent verschenen tegelijkertijd ongezegelde 
postbladen, die voor 5 gulden per 1000 stuks verkrijgbaar werden gesteld.' Deze postbladen 
waren meer voor grootgebruikers bestemd en leenden zich goed voor machinale frankering. 
Bovendien werden ze ongevouwen afgeleverd, zodat firma's deze postbladen eenvoudig van een 
reclame-opdruk konden voorzien. Dat aan deze ongezegelde postbladen behoefte bestond bleek 
wel hieruit, dat in één week tijds 130.000 stuks werden aangevraagd.10
Het hoofd van de PTT-dienst in Bandoeng heeft dergelijke postbladen verzonden Aan een ieder 
die geregeld brieven of briefkaarten schrijft- in Nederlandsch-Indië. Op de plaats van de 
frankeerzegel is een vierkant afgedrukt, waarin de vierregelige tekst staat: FRANKEER /ZEGEL 
FRANCO / 71/2 CENT Op deze manier werd nog eens extra de aandacht gevestigd op deze 
postbladen. 

In het jaarverslag over 1936 lezen wij dat de invoering van de postbladen een succes was, maar 
dat dit succes ten koste ging van het aantal verzonden gewone brieven (een totaalverkoop van 
ƒ344.073 in 1936 totf649.572 in 1941). 

Na de Japanse bezetting werd op 1 oktober 1947 een nieuw tarief voor postbladen ingevoerd, en 
wel van 10 cent. Het postblad kostte 12'/2 cent, voor het formulier moest men 21/2 cent 
betalen.Dat procentueel flinke aandeel van 20% had ongetwijfeld te maken met de naoorlogse 
papierschaarste. Overigens verscheen een nieuw postblad van 10 cent pas in de tweede helft van 
1948." 

Noten bij Postbladen 

1. JC 1922 nr.37, p.610 

2. GB 5 Januari 1921 nr.10, art.45 sub 7, Stb1.1921 nr.6 

3. Algemeene Postgeschiedenis (Weltevreden, 1928), p.93 

4. PG 1922, p.34 

5. Cijfers, afkomstig uit JVS 1926, bijl.IV; JVS 1930, bijl.VII en JVS 1935, bijl.II 

6. Beschikking van het Hoofd van den PTT-dienst van 3 September 1936, nr.28407 A.1. 

7. JVS 1936, p.13 

8. Aanvulling op de uitgaaf 1935 van den Post-, Telegraaf- en Telefoongids, Juni 1936, p.3 

9. Beschikking van het Hoofd van den Afdeeling Algemeene Postzaken van 4 Februari 1936, nr. 
3945 / Post A.1. 

10. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1936, p.112 

11. Een postblad van het type Hartz, afgestempeld op 8 augustus 1948 bevond zich in de 
verzameling van de schrijver. Postbladen van 10 sen, type Smelt, werden aangekondigd in 
het JVS 1948, p.10, maar kwamen blijkbaar pas in .1949 in omloop. 

Bijlage bij ZWP.117 
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Naast de postbladen met ingedrukt zegelbeeld vanT % cent verschenen tegelijkertijd ongezegelde
postbladen, die voor 5 gulden per 1000 stuks verkrijgbaar werden gesteld.e Deze postbladen

waren meer voor grootgebruikers bestemd en leenden zich goed voor machinale frankering.
Bovendien werden ze ongevouwen afgeleverd, zodat firma's deze postbladen eenvoudig van een

reclame-opdruk konden voorzien. Dat aan deze ongezegelde postbladen behoefte bestond bleek
wel hieruit, dat in één week tijds 130,000 stuks werden aangewaagd.r0

Het lroofcl van de PTT-dienst in Bandoeng heeft dergelijke postbladen verzonden Aan een ieder
die geregeld brieven of brieÍmarten schrijft in Nederlandsch-Indië. Op de plaats van de

&ankeerzegel is een vierkant afgedrukt, waarin de vierregelige tekst staat: FRANKEER / ZEGEL
FMNCO / 7% CENT. Op deze manier werd nog eens extra de aandacht gevestigd op deze

postbladen.

In het j aarverslag over 1936 lezen wij dat de invoering van de postbladen een succes was, maar

dat dit succes ten koste ging van het aantal verzonden gewone brieven (een totaalverkoop van

Í344.073 in 1936 toÍ f649.572 in 1941).

Na de Japanse bezetting werd op 1 oktober 1947 een nieuw tariefvoor postbladen ingevoerd, en

ivel van 10 cent. Het postblad kostte l2t/z cent, voor het formulier moest men ZYz cent
betalen.Dat procentueel flinke aand eel van 20Yo had ongetwdfeld te maken met de naoorlogse
papierschaarste. Overigens verscheen een nieuw postblad van 10 cent pas in de tweede helft van

1948. rr

Noten bij Postbladen

1.lC 1922 nr.37, p.ó10

2. GB 5 Januari 1921 nr.10, art.45 sub 7, Stbl.1921 nr,6

3. Algemeene Postgeschiedenis ('ffeltevreden, 1928), p.93

4.PG 1922,p.34

5. Cijfers, aÍkomstig uit JVS 1926, bijl.IV; JVS 1930, bijl.VII en FVS 1935, bijl.II

6. Beschikbing van het Hoofd van den PTT-dienst van 3 September 1936, nr.28407 A.1 .

7. JVS 1936, p.13

8. Aanvulling op de uitgaaf 19j5 van den Post-, Telegraaf- en Telefoongids, Juni 1936,p.3

9. Beschikking van het Hoofd van den Afdeeling Algemeene Postzaken van 4 Februari I936, nr.

3945 / Post 4.1.

10. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1936,p.112

1 1 . Een postblad van het tlpe Hartz, afgestempeld op I augustus 1948 bevond zich in de

verzameling van de schrijver. Postbladen van 10 sen, type Smelt, werden aangekondigd in
het JVS 1948, p.10, maar kwamen blijkbaar pas in 1949 in omloop.
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H. C. FR1JLINK 

POSTBLAD 
LEMBAR POS 

Naam en Adres des Afzenders 
Name dan Tinggalnja Pengirim 

:1 

  )19  4-r 4/ • 
_‘ tigitTr !Z/'1.491 

\•fil: • , • 
•".• 

• 0 
• 

Omdat het postblad van 12'/z cent maar weinig voordeel bood, 
verloor het snel aan belangstelling. 

4..-c, /-• _ 

`s, ti. -,. á 2 1 ---t ig.-1., ,di 
s4, t • illE11111, ~1~ 

.‘,,,,,. naillIDIE 
Niets insluiten. 

Djangan dimasoekkan apa?. 

• 

_..e„-aci-,eef ce  "e, ce—st, 7 

 ?(Orli4 /411-104.... 

Het postblad van 7'/2 cent werd al spoedig na invoering een zeer populair 
correspondentiemiddel. Het kostte deze afzender uit Seroei op 6-11-1937 

maar 71/2  cent port in plaats van de 15 cent voor een gewone brief. 
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[c, FRTJ*THK

LEMBAR POS
.. 

' E,'JL'NI'

d ,. o,-.
///

Noam en Àdres des Àlzcnders
dan Tinggalnia Pengirim

Omdat het postbladvan 12% cent maar weinig voordeel bood,

verloor het snel aan belangstellinS'

p c S T B t A
Niets inslu iten.

Djangan ïimisoËE[Ii-apa 3.

Het postblad van 7Y2 cerrÍ wetd al spoedig na invoering een zeer populair

coÍrespondontiemiddel. Het kostte deze afzender uit Seroei op 6-11-1937

maaÍ 7y2 cent port in plaats van de 15 cent voor een gewone brief.

POSTBLAD

7tt

I
I
i
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TARIEVEN BEHORENDE BIJ POSTBLADEN 

DATUM 

BINNEN- 

LAND 

BUITENLAND PUBLICATIE OPMERKINGEN 

Nederland 

mail zeepost 

UPU Cur. 

Sur. 

P.Timor 

Str.Sett. 

2 mei 1922 121/4 121/4 JC 1922 nr 37, p.610 *Al aangekondigd in Stb1.1921 nr.6 
JVS 1922, bijl. IV, 
voetnoot 1 

*Bij verzending naar het (overige) 
buitenland moet worden bijgefran-
keerd tot het briefport 

1 okt 1926 121/4 Stbl. 1926 nr.416 

1 okt 1927 121/2 Stbl. 1927 nr.459 

1 jan 1936 71/2 71/2 71/2 71/2 Stbl. 1935 nr.493 
JVS 1935, p.13-14 
PG aanvulling juni 
1936, p.3 

1 okt 1947 10 10 10 10 JVS 1947, p.7 *Postblad met 21/4c zegel 
bijfrankeren, totdat het postblad 
van 10c in omloop kwam 

Bijlage bij ZWP.117 
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TARIEVEN BEHORENDE BIJ POSTBLÀDEN

DA'I'U Í
BINNEN-
LANI)

BUITENLAND PUBLICATIf, OP[ÍERJ<INGEN

Nederlsnd
mail zeepost

UPU Cur.
Sur.

P.Timor
Str.Sett.

2 ínei 1922

I okt t 926

I okt 1927

I jan I936

I okt 1947

)2%

1'/1

l0

t2%

7%

t2v,

7%

t0 t0 l0

lC 1922 nÍ 37, p.610
JVS I922, bijt. rV,
voetnoot I

stbl. 1926 m.416

Stbl. I927 nr.459

srbl. l915 nr.493
JvS 1935, p.l3-14
PC aanvullingjuni
1936, p.3

JVS 1947, p.7

iÀlaangekondigd in Stbl.l92l nr.6
*Bij verzcnding naar het (overi8e)

buitenland mogt *orden bijg€fran-
keeÍd tot het bÍiefport

*Postblad met 2%c zegel

bijfrankèÍen, totdat het posrblad

van loc in omloop kwam

Bijlssc bij ZwP.I 17
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BRIEFKAARTEN 

De geboorteacte van het eerste Nederlands-Indische postwaardestuk is Stbl. 1873 nr.130.1 In art.2 
wordt melding gemaakt van drie soorten briefkaarten; voor het binnenlands verkeer 1. Enkele 
briefkaarten en 2. Briefkaarten met betaald antwoord ; voor het buitenlands verkeer 3. Enkele 
briefkaarten. De binnenlandse briefkaarten kregen een ingedrukt zegelbeeld van 5 cent (Geuz. 
1 en 2). De buitenlandse briefkaart zou geen ingedrukt zegelbeeld krijgen, maar moest met 
frankeerzegels worden voorzien tot het noodzakelijke briefport.2 Deze briefkaart zou overigens 
nooit verschijnen in Indië', in tegenstelling tot Curaçao en Suriname. 
De enkele en dubbele briefkaart verschenen op 1 april 1874.4 Maar, zoals bekend werd de enkele 
briefkaart al in januari 1874 kosteloos verstrekt aan militairen, die aan de tweede Atjeh-expeditie 
deelnamen.' De eerste echte buitenlandse briefkaart verscheen in juni 1877. 6 Op 1 april 1879 
werd deze kaart alweer overbodig wegens een tariefsverlaging. De op 1 april 1879 nog in 
voorraad zijnde exemplaren werden met een cijfer 5 overgestempeld en als binnenlandse 
briefkaarten verkocht.' In augustus 1879 werden 150.000 nieuwe buitenlandse briefkaarten van 
71/2 cent ontvangen en in gebruik gesteld (Geuz. 5).8
Vermeldenswaard is de uitgifte van twee dubbele buitenlandse briefkaarten van 5+5 cent en 
71/2+71/4 cent (Geuz. 11 en 13) in 1892.9 Dubbele briefkaarten van 5+5 cent bestonden al (Geuz. 
2), maar deze waren niet geschikt voor gebruik naar het buitenland, immers, zij waren niet 
voorzien van de bij het internationale postreglement voorgeschreven opschriften in de Franse 
taal. i°
Overigens verdient het nog te worden vermeld, dat het gebruik van antwoordbriefkaarten pas op 
1 april 1886 algemeen werd toegelaten tussen alle UPU-lidstaten." In 1907 werd nogmaals 
bepaald dat de geadresseerde de antwoordkaart van de vraagkaart moest scheiden en de 
antwoordkaart afzonderlijk diende te verzenden.' Tevens werd aangegeven dat de antwoordkaart 
gefrankeerd mocht worden met postzegels van het land van oorsprong, mits de geadresseerde van 
de dubbele briefkaart de antwoordkaart naar dat land zou terugzenden. Bij verzending naar een 
ander land zou de antwoordkaart als een ongefrankeerde briefkaart worden behandeld.' 

Op 10 juni 1915 verscheen in een oplage van 100.000 stuks de Roode Kruisbriefkaart.' In 
tegenstelling tot de gelijkertijd uitgegeven Roode Kruispostzegels mocht deze briefkaart wél 
voor het buitenlands verkeer worden gebruik-t i' Op 1 oktober 1923 verloor deze briefkaart zijn 
geldigheid.' 6

Een nieuwe binnenlandse briefkaart van 71/2 cent (type Vtirtheim, Geuz. 31a) verscheen op 8 
december 1921'7, op 17 januari 1922 gevolgd door een buitenlandse briefkaart van 121/4 cent van 
een nieuw type 'Wilhelmina met scheepje' (Geuz. 33).18

In 1938 werden briefkaarten van 121/2 cent aangekondigd met tekst "Luchtdienst Bandoeng - 
Amsterdam".19 Dat tarief (briefkaart per luchtpost naar Nederland) bedroeg sedert 14 juni 1937 
121/2 cene° Waarschijnlijk is het grootste gedeelte in 1948 overgedrukt met CARTE POSTALE. 
Sedert 1 oktober 1947 bedroeg het briefkaarttarief naar de UPU-landen (behalve Nederland, 
Curaçao en Suriname) 121/2  cent.' 

Bijlage bij ZWP.I17 
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BRIEFKAARTEN

De geboorteacte van het eerste Nederlands-Indische postwaardestuk is Stbl. 1 873 nr. t 30.r In art.2
wordt melding gemaakt van drie soorten brieÍkaarten; voor het binnenlands verkeer 1 . Enkele
brieÍkaarten en 2. BrieÍkaarten met betaald antwoord ; voor het buitenlands verkeer 3. Enkele
briefkaarten. De binnenlandse briefkaarten kregen een ingedrukt zegelbeeld van 5 cent (Geuz.

1 en 2). De buitenlandse briefkaart zou geen ingedrukt zegelbeeld krijgen, maar moest met
frar:keerzegels worden voorzien tot het noodzakelijke briefport.2 Deze brieÍkaart zou overigens
nooit verschijnen in Indië3, in tegenstelling tot Curagao en Suriname.
De enkele en dubbele briefkaaÍ verschenen op 1 april 1874.a Maar, zoals bekend werd de enkele
briefl<aart al in januari 1874 kosteloos verstrekt aan militairen, die aan de tweede Atjeh-expeditie
deelnamen.s De eerste echte buitenlandse briefkaart verscheen injuni 1g77.ó opt aprit iazs
werd deze kaart alweer overbodig wegens een tariefsverlaging. De op 1 april 1g79 nog in
vooraad zijnde exemplaren werden met een cijfer 5 overgestempeld en als biffienlandse
briefl<aarten verkocht.T In augustus 1879 werden I 50.000 nieuwe buitenlandse briefkaarten van
7/z cert" ontvangen en in gebruik gesteld (Geuz. 5).8

Vermeldenswaard is de uitgifte van twee dubbele buitenlandse briefkaarten van 5+5 cent en

7%+7Yz cent (Geuz. 1l en 13) in 1892.e Dubbele briefkaaÍen van 5+5 cent bestonden al (Geuz.

2), maar deze waren niet geschikt voor gebruik naar het buitenland, immers, zij waren niet
voorzien van de bij het intemationale postreglement voorgesckeven opschriften in de Franse
taal.lo

overigens verdient het nog te worden vermeld, dat het gebruik van antwoordbriefl<aarten pas op
1 april 1886 algemeen werd toegelaten tussen alle UPU-lidstaten.r r ln l90j werd nogmaals
bepaald dat de geadresseerde de anhvoordkaart van de vraagkaart moest scheiden en de

antwoordkaart afzonderlijk diende te veÍzenden.r2 Tevens werd aangegeven dat de antwoo(dkaaÍt
gefi'ankeerd mocht worden met postzegels van het land van oorsprong, mits de geadresseerde van
de dubbele briefl<aart de antwoordkaart naar dat land zou terugzenden. Bij verzending naar een

ander land zou de antwoordkaart als een ongefrankeerde brieÍkaart worden behandeld.r3

Op 10 juni 1915 verscheen in een oplage van 100.000 stuks de Roode KruisbrieÍkaart.ra In
tegenstelling tot de gelijkertijd uitgegeven Roode Kruispostzegels mocht deze brieÍkaart wél
voor het buitenlands verkeer worden gebruill.rs Op 1 oktober 1923 verloor deze briefkaart zijn
geldigheid.l6

Een nieuwe binnenlandse briefkaart vanT\/z cenl (type viirtheim, Geuz. 3la) verscheen op g

december 792111 , op 17 januari 1922 gevolgd door een buitenlandse brieÍkaart van l2Yz cent yarl
een nieuw type 'Wilhelmina met scheepj e' (Geuz. 33).18

In 1938 werden briefl<aarten vart l2vz cent aangekondigd met tekst "Luchtdienst Bandoeng -

Amsterdam".re Dat tarief (briefkaart per luchtpost naar Nederland) bedroeg sedert 14 juni 1937
12/z cent.2o waarschijnlijk is het grootste gedeelte in 1948 overgedrukt mercARTE pósrArE.
Sedert 1 oktober 1947 bedroeg het briefkaarttarief naar de LIPU-landen (behalve Nederland,

Curagao en Suriname) 12t/z cent.2l

Bijlagë bii ZIYP. I I 7
(hct rncdcd.lLueDbhd van dc StudÈgÍocp Zuid-West pacific)

NITAR

l5



Naast deze overdrukte briefkaart van 121/2 cent zijn na de Japanse bezetting nog briefkaarten 
verschenen in de waarden 31/4, 5 en 10 cent. Bij de tariefsverhoging van 31/4 naar 5 cent op 1 
oktober 1947 zijn de gedurende de oorlogsjaren in Australië aangemaakte briefkaarten van 31/2
cent voorzien van een opdruk VIJF CENT.' 

Voor de briefkaarten hoefde men geen extra geld te betalen voor de aanmaakkosten. Dat 
veranderde op 1 februari 1921: toen moest per briefkaart 1 cent extra worden betaald (en voor 

de dubbele briefkaart uiteraard 2 cent)." Dit leidde tot het eigenaardige feit, dat men aan het 

filatelistenloket van Amsterdam de Indische briefkaarten voor nominaal kon verkrijgen» Op 1 

januari 1929 verviel de extra cent voor de briefkaart.' Wegens de naoorlogse papierschaarste 

moest sedert 1 oktober 1947 weer 1 cent per briefkaart extra worden betaald.26

Van enige briefkaarten is ons momenteel het einde van de geldigheid bekend. Geuz. 1 tot en met 

7 met ingang van 1 januari 190127; Geuz. 23, 24, 26, 27 en 28 met ingang van 1 januari 19262; 
de opdrukbriefkaarten Geuz. 39 tot en met 46 alsmede de 5 cent briefkaart Geuz. 47 vanaf 1 

januari 1937." 

NAAM EN ADRES VAN DEN AFZENDER 
NAMA DAN 'A_LAMAT SIPEN 

N1G-2477 

BRIEFKAART 
RARTOEFOS 

o. -

DeDe in Australië voor het Nederlands-Indische Gouvernement aangemaakte 
briefkaart van 31/4  cent met drukmerk NIG-2477, werd eind 1947 in Indië 
overdrukt met VIJF CENT. 
Verzonden van het bestelhuis LAIWOEI (op het eiland Obi) naar Laboeha 
(op het eiland Batjan): een zeldzame kaart uit de Molukken. 
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Naast deze overdrukte briefkaart van 12% cent zijn na de Japanse bezetting nog briefkaarten

verschenen in de waarden 3%, 5 en 10 cent. Bij de tariefsverhoging van 3/z naar 5 cent op I
oktober 1947 zijn de gedurende de oorlogsjaren in Australië aangemaakte brieÍkaarten van 3%

cent voorzien van een opdruk VIJF CENT.22

Voor de brieÍkaarten hoefde men geen extra geld te betalen voor de aanmaakkosten. Dat

veranderde op 1 februari 1921: toen moest per briefkaart 1 cent extra worden betaald (en voor

de dubbele brieÍkaart uiteraard 2 cenl).23 Dit leidde tot het eigenaardige feit, dat men aan het

filatelistenloket van Amsterdam de Indische brieÍkaarten voor nominaal kon verkrijgen.2a Op 1

januari 1929 verviel de extra cent voor de brieÍkaart.2s Wegens de naoorlogse papierschaarste

moest sedert 1 oktober 1947 weer 1 cent per briefkaart extra worden betaald.26

Van enige brieÍkaarten is ons momenteel het einde van de geldigheid bekend. Geuz. I tot en met

7 met ingang van l januari 190127; Geuz. 23,24,26,27 en 28 met ingang van l januari 192628;

de opdrukbrieÍkaarten Geuz. 39 tot en met 46 alsmede de 5 cent brieÍkaart Ceuz.47 vuraf 1

jur:ua..i 1.937 .ze

ÀDREg

0,k
.ÀLÀ-U.A,E

bu,., -*,^-

Nlc-%n
I

IJF CENT

NA.A.}Í EN ÀDR3S VAN DEN AI TiNDER
NT.iÍA DAN .ÀIANíAT SIPEII(IIRTM

r rP ífrUL
lÈ g4!.._"^-LL^.--

3a
,%.-.«*l--

De in Auskalië voor het Nederlands-Indische Gouvemement aangemaakte
bt'.efl<arlrl vala 3Yz cent met drukmerk MG-2477, werd eind 1947 in Indië
overdrukt met VIJF CENT.
Verzonden van het bestelhuis LAIWOEI (op het eiland Obi) naar Laboeha
(op het eiland Batjan): een zeldzame kaart uit de Molukken.
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Noten bij Briefkaarten 

1. Ord. 26 Julij 1873 

2. Stbl. 1873 nr.130, art.6 

3. Stbl. 1876 nr.100 merkt in art. I op, dat in afwachting van deze briefkaarten voor de 
correspondentie naar Nederland gebruik kan worden gemaakt van de binnenlandse briefkaart, 
met dien verstande, dat het ontbrekende port door aanhechting van frankeerzegels worde 
gekweten. 
Stbl. 1879 nr.263 schrapt het plan voor deze buitenlandse briefkaart. 

4. Stbl. 1874 nr.53 

5. KV 1874, p.138 

6. JVS 1877, p.23, punt H. In totaal zijn 150.000 stuks ontvangen. 
In de JC 1877 nr.43 van 29 mei wordt opgemerkt dat thans op alle postkantoren in 
Nederlandsch-Indië buitenlandsche briefkaarten à 121/2 cent verkrijgbaar zijn. 
Uit deze melding is af te leiden dat deze briefkaart eind mei 1877 verschenen is. 

7. GB 25 Maart 1879 No.4; JVS 1879, p.30 

8. Stbl. 1879 nr.263; JVS 1879, p.30 

9. GB 28 September 1892 No.12; Stbl. 1892 nr.218 

10. JVS 1892, p.17, voetnoot 1; KV 1892, p.159, voetnoot 2 

11. Dit was vastgesteld op het algemeen postcongres te Lissabon op 21 maart 1885. De 
bepalingen voor het buitenlands postverkeer traden op 1 april 1886 in werking. 
JVS 1886, p.14-15 

12. GB 4 April 1907 No.54; Stbl. 1907 nr.211, art.5 
Een dergelijke zinsnede staat al vermeld in art.5 van Stbl. 1892 nr.218, waarin de uitgifte 
van de nieuwe dubbele buitenlandse briefkaarten wordt aangekondigd. 

13. PG 1908, p.5 

14. Circulaire 1915 nr.158 en nr.181. De datum 10 juni gold voor Java en Madoera, voor de 
kantoren op de buitenbezittingen op den dag van ontvangst dier waarden aldaar. 

15. Circulaire 1915 nr.159 

16. GB 14 April 1923 No.9; KV 1923, p.211 

17. JC 1921 nr.98 
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Noten bij BrieJkaarten

1. Ord. 26 Julij 1873

2. Stbl. 1873 nr.130, art.6

3. Stbl. I 87ó nr. 100 merkt in art. I op, dat in afiraohting van deze brieÍkaarten voor de
correspondentie naar Nederland gebruik kan worden gemaakt van de binnenlandse brieÍkaart,
met dien verstande, dat het ontbrekende port door aanhechting van frankeerzegels worde
gekweten.

Stbl. 1879 nr.263 schrapt het pian voor deze buiteniandse brieÍkaart.

4. Stbl. 1874 ff.53

5. KV 1874, p.138

6. JVS 1877, p.23, punt H. In totaal zijn 150.000 stuks ontvangen.
In de JC 1877 w-43 van 29 mei wordt opgemerkt dat thans op alle postkantoren in
Nederlandsch-Indië buitenlandsche brieJkaarten à I 2% cent verkrijgbaar zijn.
Uit deze melding is af te leiden dat deze briefl<aart eind mei 1877 verschenen is.

7 . GB 25 Maart 1 879 No.4; JVS 1879, p.30

B. Stbl. 1879 nr.263; JVS 1879, p.30

9. GB 28 September 1892 No.12; Stbl. 1892 nr.218

10, JVS 1892, p.17, voetnoot 1; KV 1892, p.159, voetnoot 2

1 l. Dit was vastgesteld op het algemeen postcongÍes te Lissabon op 21 maart 1885. De
bepalingen voor het buitenlands poslverkeer traden op 1 aprii 1886 in werking.
IVS 1886, p.14-1s

12. GB 4 Apil 1907 No.54; Stbl. 1907 nr.21 1, art.5
Een dergelijke zinsnede staat al vermeld in art.s van Stbl. 1892 nr,21 8, waarin de uitgifïe
van de nieuwe dubbele buitenlandse brieÍkaarten wordt aangekondigd.

13. PG 1908, p.5

14. Circulaire 1915 nr.158 en ru.181. De datum 10juni gold voor Java en Madoera, voor de
kantoren op de buitenbezíttingen op den dag van ontvangst dier waarden aldaar.

15. Circulaire 19i 5 nr.159

16. GB 14 April 1923 No.9; KV 1923,p.211

17. JC 1921 nr.98
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18. JC 1922 nr.5, p.97 

19. Post- en Telegraaf-order nr.156 van 18 November 1938 

20. GB 10 Juni 1937 No.11; Stbl. 1937 nr.372, art. 2A, (1)Ib 

21. JVS 1947, p.7 

22. JVS 1947, p.15 

23. Stbl. 1921 nr.6, art.44, sub 4 

24. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1925, p.180 

25. Stbl. 1928 nr.457, D, Lid 5 

26. JVS 1947, p.'7 

27. GB 21 Augustus 1900 No.19; Stbl. 1900 nr.235 

28. GB 10 Juli 1925 No.26; JC 1925 nr.57, p.740 

29. Beschikking van het Hoofd van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst nr. 28407 A.I. van 
3 September 1936 

*- Brief:k-1 r 
i• 7 • : 

De buitenlandse briefkaart van 121/2 cent werd al binnen twee jaar na uitgifte overbodig 
voor LTPU-landen. 
Briefkaarten mochten tot 15 maart 1882 alleen 'per mail' worden verzonden. 
Deze briefkaart uit Singkawang reisde van Brindisi per trein naar de eindbestemming. 

Bijlage bij ZWP.117 
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18. JC 1922nt.5,p.97

19. Post- en Telegraaforder nr.l56 van l8 November l93B

20. GB 10 Juni i937 No.11; Stbl. 7937 w.372, art. 2A, (1)Ib

21. IYS 1947, p.7

22. IYS 1947 , p.15

23. Stbl. 1921 w.6, art.44, sub 4

24. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1925, p. I 80

25. Stbl. 1928 nr.45'1, D, Lid 5

26. IVS 1947 , p.7

27. GB 2l Augustus 1900 No.19; Stbl. 1900 m.235

28. CB 10 Juli 1925 No.26; JC 1925 nr.57,p.140

29- Beschíkking van het Hoofd van tlen Post-, Telegraaf- en Telefoondienst nr. 2g407 A.Í.
j September 1936

/.:.t* .u
\r )

,-,,7
. ','' ...:?.

,ul

;)B.i
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vlAu,

r:ÍIin ir l t,

De buitenlandse briefkaart van l2vz cenÍ wefi. al binnen twee jaar na uitgifte overbodig
voor LïPU-landen.
Briefkaarten mochten tot 15 maart 1 882 alleen 'per mail' worden verzonden.
Deze briefkaart uit Singkawang reisde van Brindisi per trein naar de eindbestemming.
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TARIEVEN BEHORENDE BIJ BRIEFKAARTEN 

DATUM BINNEN- 
LAND 

BUITENLAND PUBLICATIE OPMERKINGEN 

Nederland 
mail zeepost 

UPU Cur. 

Sur. 

P.Timor 
Str.Sett. 

1 apr 1874 S Stbl. 1874 nr.53 *Specimen-briefkaarten voor de 
Atjeh-expeditie al vanaf jan. '74 

1 mei 1876 15 Stbl. 1876 nr.99 *Advies: 5c briefkaart + 10c zegel 
JVS 1876, p.10 *Alleen per mail toegelaten 

1 jan 1877 10 JVS 1876, p. 1 1 *Alleen voor Straits Settlements 
JC 1877 nr.2 *Advies: 5c briefkaart + 5c zegel 

1 mei 1877 121/4 121/4 121/4 Stbl. 1877 nr.85 (Ned.) 
JVS 1877, p.20 (overig) 

jul 1877 71/4 GB 14 Julij 1877 nr. 14 *Nu ook voor Portugees Timor 

t apr 1879 71/4 71/2 71/4 JVS 1879, p.19-20 
Stbl. 1879 nr.1 15 
Stbl. 1879 nr.263 (bui.) 

aug 1879 S JC 1879 nr.62 

15 mrt 1882 5 Stbl. 1882 nr.75 *Voordien mochten briefkaarten niet 
per zeepost worden verzonden 

1 mrt 1907 5 5 5 Stbl. 1907 nr.83 (Ned.) 
Stbl. 1907 nr.84 (UPU) 

*Tarief voor binnenl. en bui. (UPU) 
gelijkgetrokken, andere landen 
121/4c 

1 feb 1921 71/4 71/2 Stbl. 1921 nr.6 *5c ook voor div. andere landen 
*briefkaart kost nu Ic extra 

1 mei 1921 71/4 Stbl. 1921 nrs.149, 254 

I jan 1922 71/2 121/4 71/4 121/4 121/2 121/4 Stbl. 1921 nr.790 (bi.) 
Stbl. 1921 nr.793 (bui.) 

*Speciale verlaagde tarief voor Tim, 
Str.S etc. vervalt 
(Stbl. 1921 nr.792) 

*Tarief naar niet UPU-landen ook 
121/4c 

1 okt 1926 71/2 Stbl. 1926 nr.416 *Verschil zeepost/mail vervalt 

1 okt 1927 71/4 Stbl. 1927 nr.459 *Voor het eerst verlaagd tarief naar 
Cur. en Sur. 

1 jan 1929 5 5 5 10 5 10 Stbl. 1928 nr.457 (bi.) *Extra kosten formulier vervallen 
Stbl. 1928 nr.459 (bui.) 

1 mei 1937 31/4 3LA 31/4 31/4 Stbl. 1937 nr.87 
JVS 1937, p.11 

14 jun 1937 Stbl. 1937 nr.372 *Per luchtpost (incl. luchtrecht) 
JVS 1937, p.11 I21/4c naar Ned., Cur. en Sur. 

1 okt 1947 5 5 5 121/2 5 121/4 JVS 1947, p.'7 *JVS 1947, p.4-5 merkt op, dat het 
luchtposttarief naar Ned., Cur. en 
Sur. ongewijzigd blijft: 121/4c 

*Briefkaart kost weer een extra cent 

Bijlage bij ZWP.117 
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TARIEVEN BEIIORENDE BIJ BRIEFKÀÀRTEN

DATUIII BINNEN.
I,ANT)

BUT'IENLAND PUBLICATIE OPNIf,RKINGEN

Nederland
mail zeepost

UPU Cur,
Sur.

P.Timor
Slr.Seat.

I apr 1874

I mei lE76

I Jan 187?

I mei 1877

.jul 1877

I apr 1879

aug 1879

15 mrt 1882

I mrt 1907

I feb l92l

I mei l92l

I jan 1922

I okt 1926

I okr 1927

I jan 1929

I ft.i l9l7

l4jun 1937

I okt Ir47

5

"l t/,

5

3\

5

l5

l0

121/1

7'/t

7 t/, '7v, 1t/,

7 |,/
, 'tv,

'7 t/,

12],/, 12% 121,4 t21h

'7 t/l

t0 l0

3t/, 3%

t2%

Srbl. I874 nr.53

Stbl. 1876 nr.99
JvS 1876, p.10

JvS 187ó, p,l I
lC 187'l nr.2

srbl. r 877 nr.85 (Ned.)
JVS 187?, p.20 (overig)

GB 14 Julij 1877 nr.l4

JVS 1879, p.19-20
Stbl. 1879 nr,1 l5
stbl. 1879 nr.26l (bui.)

JC l8?9 nr.62

Stbl. 1882 nr.75

Sibl. 1907 nr.83 (Ned.)
Srbt. 1907 nÍ.84 (UPU)

stbl. l92l nr.6

Stbl. l92l nr§.149,254

stbl. l92l nr.790 (bi.)
Stbl. l92l nÍ.793 (b!i.)

Stbl. 1926 nr.4l6

Stbl. I927 nr.459

srbl. I928 nr.457 (bi.)
stbl. 1928 nr.459 (bui.)

Stbl. 1937 nÍ-87
IVS 1937, p.I I

stbl. 1937 nr.372
JVS 1937, p.l I

JVS 1947, p.?

*Specimen-brieÍïaanen voor de

Atjeh-expeditie al vanaf jan.'74

*Advies: 5c brieÍtaart + l0c zeBel
*Alleen per mail toegelaten

*Àlleen voor StÍaits Settlements
*Advicsr 5c brieítaart + 5c zegel

aNu ook voor Portugces Timor

tVoordicn mochten brieÍkaarten niet

Per zeepost worden v€eonden

rTariefvoot binnenl. en bui. (UPU)
gelijkgettokken, andere landen

tzv,c

t5e ook voordiv. andere landen

'bielkaart kosi nu lc extla

*Speciale verlaagde taief voor Tim,
Str.S etc. vervalt
(srbl. l92l nr.792)

tTarief naar fliet UPU-landen ook
l2%c

rVeÍschil zeeposímail vervalt

'Vooí het eeÍst verlaagd tariefnaaÍ
Cur. en Sur.

rExtÍa kosten formulieÍ vervallen

'Per luchtpost (incl, luchtrecht)
l2tzc naar Ned., CuÍ. en Sur.

*JVS 1947, p.4-5 merkt op, dat het
luchtpostlariefnaar Ned., Cur. en

Sur. ongewijzigd blUft: l2%c
lBrieÍkaart kost weer een exha cent
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Briefimarttarieven (enkele kaart) naar landen die NIET lid waren van de UPU 

Wij beschikken momenteel over summiere informatie betreffende de briefkaarttarieven naar 
landen, die niet lid van de UPU waren. De gegevens zijn gebaseerd op postgidsen van 1897 (le 
editie) tot en met 1922. 
Zeker is, dat briefkaarten aanvankelijk (vóór 1897) niet waren toegelaten naar de niet-lidstaten.' 
Dit werd waarschijnlijk mogelijk vanaf 1889.2
Vermelding van deze informatie is zinvol, omdat briefkaarten van 12'/2 cent (Geuz. 3 en geldig 
tot 1 januari 1901), 5 cent (vanaf 1 mei 1910) en 71/2 cent (vanaf 1 februari 1921) verkrijgbaar 
waren. Deze briefkaarten konden dus zonder bijfrankering naar de niet-lidstaten verzonden 
worden. 

De postgidsen van 1897 tot en met 1910 geven aan dat het briefkaarttarief naar de niet-lidstaten 
121/2 cent bedraagt. Waarschijnlijk vond op 1 mei 1910' een splitsing van dit tarief plaats: 
ingevoerd werd een tarief I van 5 cent en een tarief II van 12'/2 cent. Zo staat in de postgids van 
1911 dat onder tarief I de volgende landen vallen: Afghanistan, Arabië, China (kantoren van 
vreemde postadministraties), Maleische Staten van het schiereiland Malakka, Marokko (kantoren 
van vreemde postadministraties). Tarief II gold voor: Banks eilanden, China (overige kantoren), 
Ellice eilanden, Gilbert eilanden, Maldiven, Marokko (overige kantoren), Nieuwe Hebriden, 
Noord-Negerië, Nyassaland, Rhodesia, Salomons eilanden, Santa Cruz eilanden, Tibet en Tonga-
of Vriendschapseilanden. 
De postgidsen van 1911 tot en met 1920 geven deze splitsing aan. 
De postgids van 1921 geeft de verhoging weer van het goedkope tarief I van 5 naar 71/2  cent', 
terwijl de gids van 1922 de tarieven van I en II gelijktrekt op 121/2  cent.' 

In schema: 

PG tarief I tarief II 

1897 t/m 1910 12'/2 
1911 t/m 1920 5 121/2
1921 71/2 121/2
1922 121/2 121/2

Noten 

1. Zie bijvoorbeeld de postgidsen van 1883 (le uitgaaf) en van 1884 (2e uitgaaf) 
2. JVS 1889, p.13 
3. Deze aanname is alleen maar gebaseerd op het feit, dat op 1 mei 1910 een nieuw reglement 

voor de postdienst in werking trad. NS 1910, p.15 
4. Op 1 februari 1921 werd het briefkaarttarief naar UPU-lidstaten verhoogd 

van 5 naar 71/2  cent. Stbl. 1921 nr.6, art.68 (1)2b 
5. Op 1 januari 1922 werd het briefkaarttarief naar UPU-landen wederom verhoogd: 

van 71/2 naar 121/2  cent. Stbl. 1921 nr.793, art.2, sub 2b (in alle andere gevallen, dus zowel 
voor de UPU-landen alsmede voor de paar landen, die nog geen lid waren). 
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Brie{kaarttarieven (enkele kaart) naar landen die NIET lid waren van de UpU

Wij beschikken momenteel over summiere informatie betreffende de brieÍkaarttarieven naar
landen, die níet lid van de LIPU waren. De gegevens zijn gebaseerd op postgidsen van 1897 (1e
editie) tot en met 1922.
Zeker is, dat bneÍkaarten aanvankelijk (vóór 1897) niet waren toegelaten naar de niet-lídstaten.l
Dit werd waarschijniijk mogelijk vanaf 1889.2

Vermelding van deze informatie is zinvol, omdat brieÍkaartenvan 12Yz cent (Geuz. 3 en geldig
tot l januari 1901), 5 cent (vanaf I mei 1910) en 7/z cerfi (vanaf 1 februari l92l) verkrijgbaar
waren. Deze brieÍkaarten konden dus zonder bijfiankering naar de niet-lidstaten verzonden
worden-

De postgidsen van 1897 tot en met 1910 geven arm dat het briefkaarttarief naar de niet-lidstaten
12/z cent bedraagt. Waarschijnlijk vond op 1 mei 19103 een splitsing van dit tarief plaats:
ingevoerd werd een tarief I van 5 cent en een tarief II van 12/z cent. Zo staat in de postgids van
191 1 dat onder tarief I de volgende landen vallen: Afghanistan, Arabië, China (kantoren van
weande postadministraties), Maleische Staten van het schiereiland Malakka, Marokko ftantoren
van weemde postadministraties). Tarief II gold voor: Banks eilanden, China (overige kantoren),
Ellice eilanden, Gilbert eilanden, Maldiven, Marokko (overige kantoren), Nieuwe Hebriden,
Noord-Negerië, Nyassaland, Rhodesia, Salomons eilanden, Santa Cruz eilanden, Tibet en Tonga-
of Vriendschapseilanden.
De postgidsen van 1911 tot en met 1920 geven deze splitsing aan.

De postgids van l92l geeft de verhoging weer van het goedkope tariefl van 5 naar 7Yz centa,

terwijl de gids van 1922 de taieven van I en II geiijktrekt op l2/z cent.s

In schema:

tarief I tarief iIPG

1897 Um 1910
1911 tlm 1920
1921

1922

Noten

5

7%
12%

12%
1)tA
1) t,/"

t2y,

l.
)
3.

Zie bijvoorbeeld de postgidsen van 1883 (1e uitgaaf) en van 1884 (2e uitgaaf)
rVS 1889, p.13

Deze aanname is alleen maar gebaseerd op het feit, dat op 1 mei 1910 een nieuw reglement
voor de postdienst in werking trad. JVS 1910, p.l5
Op 1 februari 1921 werd het briefkaarttarief naar [IPU-lidstaten verhoogd
van 5 naar 7/z cenÍ. Stbl. 1921 nr.6, art.68 (1)2b
Op 1 januari 1922 werd het briefkaarttarief naar IJPU-landen wederom verhoogd:
van7Yznaar l2Yz cent. Stbl. 1921 nr.793, aÍt.2, sub 2b (lz alle andere gevallen, dus zowel
voor de UPU-landen alsmede voor de paar larrden, die nog geen lid waren).
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VERHUISKAARTEN 

In Indië veranderden de Europeanen regelmatig van woonplaats. Daarbij bleek dat men in het 
algemeen zeer nalatig was, het nieuwe adres op te geven aan de postdienst. Hiervan ondervond 
de postdienst de nadelige gevolgen, omdat door dit verzuim het aantal na te zenden stukken 
steeds groter werd, terwijl bovendien het navragen van die nieuwe adressen veel tijd kostte) Het 
wegens veranderd verblijf nazenden of terugzenden van poststukken kostte de afzender of 
geadresseerde namelijk geen extra port of recht.' 
Om het publiek te stimuleren de postdienst van een nieuwe verblijfplaats op de hoogte te brengen 
werden in de tweede helft van 1909 verhuiskaarten van 1 cent in omloop gebracht.3 Deze 
verhuiskaarten waren alleen in het binnenlands verkeer toegelaten' en kostten 2 cent: 1 cent port 
plus 1 cent voor het formulier. De verhuiskaarten dienden dus in eerste instantie om de chefs van 
postkantoren op de hoogte te brengen van een adreswijziging, maar men kon ook andere 
belangstellenden in kennis stellen.' 

Verhuiskaarten zijn uit nood geboren en een Indische noviteit. Pas tien jaar later verschenen in 
Nederland verhuiskaarten, die daar deftig 'Formulier voor Adreswijziging' werden genoemd. 

Bij de nieuwe algemene bepalingen ter uitvoering van het reglement voor de postdienst uit 19216
en 1925' werd nog eens extra benadrukt dat verhuiskaarten uitsluitend in het binnenlands verkeer 
toegelaten waren. Toch zijn ons enkele voorbeelden bekend van verhuiskaarten, die verzonden 
zijn naar het buitenland. De verhuiskaarten konden natuurlijk wel als briefkaart worden gebruikt, 
en dienden dan als zodanig te worden gefrankeerd. 
Op 1 januari 1929 vervielen de kosten voor het briefkaartformulier, maar dat gold niet voor de 
verhuiskaart. Deze bleef dus in totaal 2 cent kosten.' Dat veranderde ook niet op 1 juli 1930, 
maar toen werd de frankeerwaarde 2 cent en verviel de cent voor het formulier. Vanaf deze 
datum mochten verhuiskaarten ook worden verzonden naar Nederland, Suriname en Curaçao, 
tegen hetzelfde port van 2 cent.' Voor verzending naar het overig buitenland moest worden 
bijgefrankeerd tot het briefkaartport. 

De verhuiskaart met een frankeerwaarde van 1 cent (Geuz. 2) verloor zijn geldigheid op 1 januari 
1926.1° De kaarten met opdruk 2 cent (Geuz. 5, 6 en 7) werden vanaf 1 mei 1932 ongeldig" en 
de kaart van 2 cent (Geuz. 8) op 1 januari 1937.12 Van de verhuiskaarten Geuz. 1, 3 en 4 hebben 
wij nog geen informatie beschikbaar. 

Begin jaren dertig zijn zeer veel verhuiskaarten filatelistisch gebruikt, met de bedoeling bepaalde 
afstempelingen te verkrijgen (bijvoorbeeld van machinestempels, haltestempels, 
bestelhuisstempels en gelegenheidsstempels). Deze kaarten zijn gericht aan bekende filatelisten 
of adressen van bekende filatelisten. Enkele voorbeelden zijn: uit Bandoeng dr. W. Weigand, W. 
Hajenius en het Hoofd der Herzieningsbrigade West-Java, en uit Malang het Hoofd der 
Herzieningsbrigade Oost-Java (dat was R.E.P. Maier). Zij verzorgden een nieuwtjesdienst 
afstempelingen. Dat daarvoor de goedkope verhuiskaart werd gebruikt, is logisch. 

Het tarief van 2 cent bleef officieel gelden tot 1 oktober 1947. Maar vanaf het einde van de 
Japanse bezetting tot 1948 is het gebruik van verhuiskaarten onder het Nederlands gezag niet 
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VERHUISKAARTEN

In Indië veranderden de Europeanen regelmatig van woonplaats. Daarbij bleek dat men in het
algemeen zeer nalatig was, het nieuwe adres op te geven aan de postdienst. Hiervan ondervond
de postdienst de nadelige gevolgen, omdat door dit verzuim het aantal na te zenden stukken
steeds groter werd, terwij I bovendien het navragen van die nieuwe adressen veel tijd kostte.' Het
wegens veranderd verbhjf nazenden of terugzenden van poststukken kostte de afzender of
geadresseerde namelijk geen extra port ofrecht.2
Om het publiek te stimuleren de postdienst van een nieuwe verblij$laats op de hoogte te brengen
werden in de tweede helÍï van i909 verhuiskaarten van 1 cent in omloop gebracht.3 Deze
verhuiskaarten waren allean in het binnenlands verkeer toegelatena en kostten 2 cent'. l, cent port
plus 1 cent voor het formulier. De verhuiskaarten dienden dus in eerste instantie om de chefs van
postkantoren op de hoogte te brengen van een adreswijziging, maar men kon ook andere

belangstellenden in kennis stellen.5

Verhuiskaarten zijn uit nood geboren en een Indische noviteit. Pas tien jaar later verschenen in
Nederland verhuiskaarten, die daar deftig 'Formulier voor Adreswijziging' werden genoemd.

Bij de nieuwe algemene bepalingen ter uitvoering van het reglement voor de postdienst uit i 9216

en 19257 werd nog eens exka benadnrkt dat verhuiskaarten uitsiuitend in het binnenlands verkeer
toegelaten waren, Toch zijn ons enkele voorbeelden bekend van verhuiskaarten, die verzonden

zijn naar het buitenland. De verhuiskaaÍen konden natuurlijk wel als brieÍkaart worden gebruikt,
en dienden dan als zodanig te worden geftankeerd.

Op l januari 1929 vervielen de kosten voor het brieÍkaartformulier, maar dat gold níet voor de

verhuiskaart. Deze bleef dus in totaal 2 cent kosten.s Dat veranderde ook niet op I juli 1930,

maar toen werd de frankeerwaarde 2 cent en verviel de cent voor het formulier. Vanaf deze

datum mochten verhuiskaarten ook worden verzonden naar Nederland, Suriname en Curagao,
tegen hetzelfde port van 2 cent.e Voor verzending naar het overig buitenland moest worden
bij gefiankeerd tot het brieikaartpoÍ.

De verhuiskaart met een frankeerwaarde van 1 cent (Geuz. 2) verloor zijn geldigheid op l januari

1926.r0Dekaartenmetopdruk2cent(Geuz.5,6en7) werden vanaf I mei 1932 ongeldigrr en

de kaart van 2 cent (Geuz. 8) op l januari 1937.'2 Van de verhuiskaaÍen Geuz. 1, 3 en 4 hebben

wrj nog geen informatie beschikbaar.

Beginjaren dertig zijn zeer veel verhuiskaarten Íilateiistisch gebruikt, met de bedoeling bepaalde

afstempelingen te verkrijgen (bijvoorbeeld van machinestempels, haltestempels,
bestelhuisstempels en gelegenheidsstempels). Deze kaarten zijn gericht aan bekende filatelisten
of adressen van bekende filatelisten. Enkele vooÍbeelden zijn: uit Bandoeng dr. W. Weigand, W.
Hajenius en het Hoofd der Herzieningsbrigade West-Java, en uit Malang het Hoofd der

Herzieningsbrigade Oost-Java (dat was R.E.P. Maier). Zij vazoryden een nieuwtjesdienst
afstempelingen. Dat daarvoor de goedkope verhuiskaart werd gebruikt, is logisch.

Het tarief van 2 cent bleef ofÍicieel gelden tot I oktober 1947 . Maar vanaf het einde van de

Japanse bezetting tot i948 is het gebruik van verhuiskaarten onder het Nederlands gezag niet
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mogelijk geweest." Pas in 1948 werden weer verhuiskaarten gebruikt en moesten met een 
postzegel van 1 cent worden bijgefrankeerd. Uit een Indonesisch-talige PTT-tarieflijst van 
december 1948 blijkt dat de kosten van de verhuiskaart (type danser) inmiddels weer op 1 cent 
zijn gebracht." Opgemerkt wordt, dat de verhuiskaarten ook toegestaan zijn voor verzending naar 
Nederland (per zeepost), Suriname en Curaçao. Voor verzending naar andere landen geldt het 
drukwerktarief. Half december 1949 wordt de verhuiskaart van 4 sen (type Smelt, Geuz. 11) in 
omloop gebracht.15 De kosten voor het formulier zijn vervallen en opgenomen in het 
verhuiskaartport. 

Noten bij Verhuiskaarten 

1. Ten Dijk, H.A.V. Postgeschiedenis van Nederlandsch-Indië, Weltevreden, 1928, p.44-45 

2. Zie bijvoorbeeld het nieuwe reglement voor de postdienst in Nederlands-Indië, dat op 1 mei 
1910 in werking trad, Stbl. 1909 nr.560, art.6 

3. Noch het JVS, noch de JC geeft een precieze uitgiftedatum. Het JVS over 1909 meldt op p.25 
dat aan verhuiskaarten ontvangen is voor een bedrag van /75,98 oftewel 7598 stuks. In 1910 
kwamen daar 36.386 stuks bij. 

4. Stbl. 1909 nr.563, art.43, sub 4 

5. Stbl. 1909 nr.563, art.43, sub 5 

6. Stbl. 1921 nr.6, art.45, sub 5 

7. Stbl. 1925 nr.516, art.20, sub 1 

8. Post- en Telegraafnieuws, jaargang 5 nr.11 (20 januari 1929), p.115 "Medan's warenhuis" 

9. Stbl. 1930 nr.279, hoofdstuk II, art.2, sub 2 en JVS 1930, p.10, punt 6 

10. JC 1925 nr.57, p.740 

11. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1932, p.65 

12. Beschikking van het Hoofd van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst nr. 28407 Al van 
3 September 1936 

13. Posttarieven 1947, Inhoudsopgave. Verhuiskaarten: De uitvoering van dit dienstonderdeel 
is tijdelijk gestaakt. 
Zie ook: JVS 1947, bijl. III en JVS 1948, p.38-39 

14. Tarip2 Pos, Penerbitan Desember 1948, roeangan 7 

15. JVS 1949, p.8 

Bijlage bij ZWP.117 
(het rnededelingenblad van de Studiegroep Zuid-West Pacific) 

NITAR 

22 

mogelijk geweest.rr Pas in 1948 werden weer verhuiskaarten gebruikt en moesten met een
postzegel van I cent worden bijgeflrankeerd. Uit een Indonesisch{alige prr-taneflijst van
december 1948 blijkt dat de kosten van de verhuiskaart (t1pe danser) inmiddels weer op 1 cent
zijn gebracht.r4 Opgemerkt wordt, dat de verhuiskaarten ook toegestaan zijn voor verzending naar
Nederland (per zeepost), Suriname en Curagao. Voor verzending naar andere landen geldt het
drukwerktarief. Half december 1949 wordt de verhuiskaaÍ van 4 sen (type Smelt, Geuz. l1) in
omloop gebracht.rs De kosten voor het formulier zijn vervallen en opgenomen in heÍ
verhuiskaarport.

Noten bij Verhuiskaarten

1. Ten Dijk, H.A.Y . Postgeschiedenis van Nederlandsch-Indië,Weltevreden, 7928, p.44-45

2. Zie bijvoorbeeld het nieuwe reglement voor de postdienst in Nederlands-Indië, dat op 1 mei
1910 in werking trad, Stbl. 1909 nr.560, art.6

3. Noch het JVS, noch de JC geeft een precieze uitgiftedatum. Het JVS over 1909 meldt op p.25

dat aan verhuiskaarten ontvangen is voor een bedragvan 175,98 oftewel 7598 stuks. In 1910

kwamen daar 36.386 stuks bij.

4. Stbl. 1909 nr.563, art.43, sub 4

5. Stbl. 1909 nr.563, art.43, sub 5

6. Stbl. 1921 nr.6, art.45, sub 5

7. Stbl. 1925 nr.516, art.20, sub 1

8. Post- en Telegraafnieuws, juargar,g 5 nr.1 1 (20 januart 1929), p.115 "Medan's warenhuis"

9. Stbl. 1 930 nr.279, hoofdstuk 11, aÍt.z,sub 2 en JVS I 930, p. 10, punt 6

10. JC 1925 nr.57,p,740

11. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 1932, p.65

12. Beschikkin§ van het HooÍd van den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst nr. 28402 A.I. van
3 September 1936

13. PostÍarieven 1947, Inhoudsopgave. Verhuiskaarten: De uitvoeting van dit dienstonderdeel
is tijdelijk gestaakt.

Zie ook: JVS 1947, bijl. III en JVS i948, p.38-39

14. Tarip2 Pos, Penerbitan Desember 1948, roeangan 7

15. JVS i949, p.8
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De verhuiskaart werd tot 1 juli 1930 uitsluitend toegelaten in het binnenlands 
verkeer. Maar als briefkaart kon zij wel in het buitenlands verkeer worden gebruikt, 
zoals deze verhuiskaart, die op 20-6-1911 van Sindanglaja naar Bangkok 
werd verzonden. 
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De verhuiskaart werd tot 1juli 1930 uitsluitend toegelaten in het binnenlands
verkeer. Maar als briefkaart kon zij wel in het buitenlands verkeer worden gebruikt,
zoals deze verhuiskaart, die op 20-6-1911 van Sindanglaia naar Bangkok
werd verzonden.
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VERHUISKAART. 

Kartoe pIndahart 

. . .. . . . .. ..... .... . de.. Direc „ s . 
•:".4 +k, 

fr•• 

Naam, en alle voorletters 
(Duidel0 s. v. p.) 

Nama asai dan hoeroef 
nama kaft! (njatalah) . 

 A. R .11 

 bijkantoor 

MXDA.11 

• 

VERHUIZING 
Pindahan 

R . Soemardjia. 

-2 

Beroep of betrekking  Gouv. Ind . Ar te 
Pekerdjadn  

.Nietv adres (straal en huisnummer) 

Kadiatnan barae ( kampoeng dan roemah) 

Oud adres   Mar.tapoera (Pal embang ) 
Kadiaman jong lama 

. B . Z. Semarang 

Datum van opgave    15 Augustus 9925 
Tanggal pemberian tahoe  

Handleekening  

Tdnda tangah 

De verhuiskaart Geuz. 3 met twee afdrukken van het unieke langebalkstempel 
GIHAM 4.8.25.8-9V 
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bulÉqtoor .

nSDAU

u //t VE RIIt'IZ ING
PlndaÍran ilf'' /

Ndaln. cn dlL tootleltars
(DuidtlijÉ. s. v. p.)... 

^_:ri 
.. ... R . gOOOAfdJh.

Nana asdl dan hoerocJ u ,\-.
Mnq hctjil (ajatalah)

Baoep of bebchhiag..... . .. i . . Oouv, tnd.Af tr
. Pchtdjsi|

4 Nlcav adns (sbaat .n huisiarmrr) ..... ... §.8.2... S6EA1'Ang
'Kddianaa 

baroe (hampoeng dan N" roema.l)

Otdadr.s ... .....&rf.tapog:ra(PAleeb+ng)
Ksdiat tR jong lama ....

Daatn yaa opgqve ....... ..........t5.. ÀWUstUa t925 .

ï

Tanggal pentbetiol, lahoe . . ..... ..

De verhuiskaart Geuz. 3 met twee afdrukken van het unieke langebalkstempel
GIHAM 4.8.25.8-9V
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MAAKT DIRECT 
UW NIEUWE ADRES BEKEND 

Hiervoor zijn • 
• VERHUISKAARTEN 

verkrijgbaar • 
á 2 ct. per stuk 

• DE POSTDIENST STELT ZICH 
NIET AANSPRAKELIJK VOOR 
DE AFLEVERING VAN 
ONJUIST GEADRESSEERDE 
ZENDINGEN 11111 

VERMELDT UW NAAM EN 
ADRES OP UW POSTSTUKKEN 

Een advertentie uit de PTT-gids van 1934 
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Uw
MAAKT DIRECT

NIEUWE ADRES BEKEND

Hiervoor zijn O
O VERHUISKAARTEN

verkrij gbaar 
Oà 2 ct. per stuk

O DE POSTDIENST STELT ZICH
NIET AANSPRAKELIJK VOOR
DE AFLEVERING VAN
ONJUISÏ GEADRESSEERDE
ZENDINGEN I

VERMELDT UW NAAM EN
ADRES OP UW POSTSTUKKEN

Een advertentie uit de PTT-gids van 1934
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TARIEVEN BEHORENDE BIJ VERHUISKAARTEN 

DATUM BINNEN- 

LAND 

BUITENLAND PUBLICATIE OPMERKINGEN 

Nederland 

mail zeepost 

UPU Cur. 

Sur. 

P.Timor 
Str.Sett. 

ca. sep 1909 1 JVS 1909, p.25 *Alleen toegelaten in het 
binnenlands verkeer 

*Kosten formulier: I c, tezamen 2c 

1 jul 1930 2 2 2 2 Stbl. 1930 nr.279 
JVS 1930, p. 10 

*Nu ook toegelaten naar Ned., 
Cur. en Sur. 

*Naar andere landen tegen gewoon 
briefkaartport; vanaf 1 juli 1940 
tegen het drukwerkport 
(Stbl.1940 nr. 264) 

*Kosten formulier opgeheven, maar 
verhuiskaart kostte hetzelfde: 2c 

I okt 1947 3 3 3 3 JVS 1947, p.8 *Bijfrankeren met lc zegel 
Posttarievenlijst *Kosten formulier: 1 c, tezamen 4c 
Dec.1948, schaal 7 Pas medio dec 1949 verscheen de 

4 cent verhuiskaart 
*Naar andere landen is het 
drukwerktarief verschuldigd 

*Pas in 1948 weer mogelijk 
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TARIEVEN BEHORENDE BTI V E RH U TS KÀA RTE N

DATUM BINNEN.
LAND

BUITENLANI) PUBLICATIE OPMERIqNGEN

Nederland
mail zeepost

UPU Cur.
Sur,

P.Timor
Str.Sett.

ca. sep I 909

ljul 1930

I okt 1947

I

2

J

JVS 1909, p.25

Stbl. 1930 nr.279
JVS 1930, p.l0

JVS 194?, p.8

Postlarievenlijst
Dec.l948, schaal 7

rAlleen loeBelaten in het

binnenlands verkeer
+Kosten formulier: ,c, tezamen 2c

*Nu ook toegelaten naar Ned.,
Cur. eh Sur.

'Naar andere ianden tegen gewoon
brielkaaÍpofl; vanaf I juli lg40
tegen het drukwerkpon
(stbl.l940 nr. 264)

*Kosten formulier opgeheven, maar
veÍhuiskàart kostte herzelfder 2c

tBijfrànkeren met lc zegel
tKosten formulier: lc, iezamen 4c

Pas medio dec 1949 verscheen de
4 cènt verhuiskaert

rNaar andere landen is het
drukwerktarief verschuldigd

rPas in 1948 weer mogelijk

Bílrgc bij ZwP.l t7
Oct meèdelilSrlblad v6n dc Srudicgrcep Zuid-Wcí Pacific)

NITAR
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