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ZWP.140/01

ZWP MEDEDELINGENBLAD NR 140
Het eerste mededelingenblad van de ZWP verscheen in het oprichtingsja ar 1968; inmiddels
zijn wij bij nummer 140 aangeland! Een gebeurtenis om even bij stil te staan.
In al die jaren is de ZWP niet tenondergegaan in de hectiek van de vele veranderingen die de
filatelistische wereld heeft doorgemaakt. Integendeel, de belangstelling voor onze verzamelgebieden blijft groeiende. Het ledenaantal stijgt gestaag (nu ca.110) en de verenigingsbijeenkomsten worden steeds beter bezocht. Regelmatig zijn meer dan 25 leden aanwezig en dat is
niet gek voor een studiegroep, waarvan 25 leden in het buitenland woonachtig zijn. Veel
studiegroepen tekenen al voor een opkomst van 10 % van hun leden.
Wij horen regelmatig, ook van niet-leden: "Leuke club, leuke artikelen en publicaties". Dit
bemoedigende commentaar sterkt ons in onze activiteiten, ook al is er best het een en ander
voor verbetering vatbaar.
Wij willen graag allen danken die, soms al decennia lang, hebben bijgedragen tot wat ZWP nu
is: actief, niet te groot, een club van echte liefhebbers. Laten we hopen, dat wij nog jaren op
deze wijze kunnen voortgaan.
Bij nummer 140 hoort wederom een bijlage: de aflevering Medan t/m Muntok en Namlea t/m
Oeteran, behorende bij de Poststempelatlas van Nederlands-Indië 1916-1942 van Maarten
Severijn. De bezoekers van de bijeenkomst van 2 oktober j.l. hebben deze bijlage al
ontvangen.

DATA BIJEENKOMSTEN
2004
27 november

Clubtentoonstelling (zie verder)

2005
29 januari
2 april
11 juni
3 september
19 november

Gewone bijeenkomst
Jaarvergadering
Gewone bijeenkomst
Gewone bijeenkomst
Clubtentoonstelling

Alle bijeenkomsten worden gehouden in:
Gebouw 'De Magneet', Julianalaan 44, 3722 GR Bilthoven; tel.: 030-2281390.
`De Magneet' bevindt zich op 5 minuten loopafstand van NS station Bilthoven.

LEDENMUTATIES
Nieuwe leden
Wij begroeten vier nieuwe leden:
C. Bieshaar, Zwolle
M.J. Dekker, Curaçao, N.A.
A.J. Jansen, Capelle a/d IJssel
H.J. Dijkman, Eindhoven
Wij hopen, dat zij zich thuis zullen voelen in onze Studiegroep.

DIV.437
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BESTUUR
Veiling
Na een onder de leden op de jaarvergadering van 3 april j.l. gehouden peiling heeft het
bestuur besloten de veilingprovisie te verhogen tot 10%, voor zowel inzender als koper.
Hierdoor kan de netto-opbrengst voor de vereniging, die onder de huidige regeling bijna tot
nul was gereduceerd, weer op een aanvaardbaar peil komen. Wij verwachten geen daling van
de omzet; ook bij de nieuwe regeling blijft het mogelijk in de clubveilingen tegen
aantrekkelijke prijzen bijzonder materiaal aan te schaffen.
Korte presentaties
Voor het houden van korte presentaties worden weer kandidaten gezocht.
Deze presentaties verlevendigen de clubbijeenkomsten. Vaak voldoet al een korte toelichting
bij een bescheiden opzet op de voor dit doel beschikbare borden waarover de vereniging
beschikt..
Op de laatste bijeenkomst (2 oktober) toonde Adri van der Velde een interessante verzameling
telegramformulieren van Indonesië, waaronder enige gebruikt in Irian Barat/Irian Jaya.
Lastig materiaal met een grote verscheidenheid aan typen en uitvoeringen.
Verkoop publicaties
In samenwerking met zustervereniging Dal Nippon is door Leo Vosse een lijst opgesteld van
zowel door ZWP als Dai Nippon te verkopen publicaties van beide verenigingen.
Deze lijst, die vanzelfsprekend regelmatig zal worden bijgewerkt, vindt u elders in dit blad.
PR

Op de volgende evenementen zal de ZWP met een propagandastand aanwezig zijn.
•
•

17' Filateliebeurs Nieuw Loosdrecht 28-30 januari 2005
Wagenpost 2005 (thema: Oorlog en Vrede) Wageningen 15-17 april 2005

Voor beide evenementen worden medewerkers gezocht.

CLUBTENTOONSTELLING
Tentoonstelling
Opgenomen in het blad, of als losse bijlage, treft u het programma aan voor de jaarlijkse
clubtentoonstelling. Deze zal worden gehouden op zaterdag 27 november a.s. .
De coordinatie van deze tentoonstelling berust bij Nico de Weijer.
De winnaar zal worden aangewezen na beoordeling van de inzendingen door de aanwezige
leden. Aan hem (haar?) zal dan de nieuwe ZWP-bokaal worden uitgereikt.
Gezamenlijke lunch
Vergeet u niet het opgaveformulier voor de gezamenlijke lunch (kosten 10 € p.p.) in te vullen
en op te sturen (liefst filatelistisch gefrankeerd) naar de secretaris.
Adres: Dolderstraat 74, 6706 JG Wageningen.
Tel. 0317 — 417490; e-mail idijkstra50_@chello...n1

DIV.438
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REDACTIONEEL
Boek
Dirk Vlasblom, Papoea, Een geschiedenis, Mets en Schilt, 2004. 672 p., € 35,00
Dirk Vlasblom is Indonesië-correspondent van NRC-Handelsblad. Volgens enkele
medeleden, die het boek al hebben gelezen, is dit het meest complete werk over de
geschiedenis van Papoea, het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea.
Dai Nippon Catalogus
Inmiddels is deel 4 verschenen van de reeks catalogi, die onze zustervereniging Dai Nippon
uitbrengt. Het betreft de Medan noodporten en de NICA-uitgiften van Timor en Soemba. De
auteur is Giel Bessels (ook lid van ZWP).
Oproep
Het redactieteam is blij dat de groeiende belangstelling voor de 'West' heeft geresulteerd in
een toenemend aantal artikelen over dit gebied in ZWP. Deze artikelen behandelen
verschillende aspecten van de postgeschiedenis van Suriname.
Vandaar onze oproep: wie kan en wil soortgelijke bijdragen verzorgen voor de Antillen? Het
mag een groter, uitgewerkt artikel zijn, maar ook meldingen van bijzondere stukken, speciale
stempeltypen e.d. zijn van harte welkom.
Graag horen wij van u!

DIV.439
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POSTEX 2004
ZWP was ook dit jaar weer present op de Nationale Postzegelmanifestatie
Postex 2004 in de Apeldoornse Americahal. In de ons toegewezen kaders werd
een aardig representatief beeld gegeven van ons andachtsgebied, Tropisch
Nederland en Australazië. En wie niet tot de kaders doordrong kon in de
`piramide' in één oogopslag zien waar ZWP-nieuwe-stijl voor staat.
Onder de exposanten troffen we verschillende ZWP-leden aan. Jan Hintzen
toonde in de inzending van de Jubilerende Nederlandse Academie voor Filatelie
een deel van zijn collectie `De Ramp; de watersnood van 1953'. Ook de
Vliegende Hollander, vorig jaar al zo prominent aanwezig met 100+ éénkaderinzendingen, had kennelijk weer wat te vieren. In VII verband liet Leo Jelsma
een deel zien van zijn gespecialiseerde `Uiver'-collectie, terwijl Jan Hintzen ook
hier acteerde met zijn object `Luchtpostaspecten van het m.s. Baloeran'. Ties
Verkuil presenteerde enige stukken uit zijn collectie `Luchtpostverbindingen
tussen Oost- en West Indië v.v. gedurende de 2e Wereldoorlog' en 'Een
bijzonder poststuk Uiver' (zo staat het althans in het programmaboekje).
De Filatelistenvereniging 'Scandinavië' zette haar 40-jarig bestaan luister bij
met 26 inzendingen en ook hier troffen we enkele ZWP-leden aan. Cees de Baar
toonde het belang van de tijdens WO II door de Amerikanen aangelegde
vliegvelden voor het functioneren van ‘De Groenlandse brievenposterij', René
Hillesum gaf ons een 'beknopt inkijkje' in de postgeschiedenis van Aland. In de
concurrentieklasse wijdde hij ons ook nog eens in de 'Geheimtaal?' van de Finse
stempels. Hij verwierf hiermee 77 punten en de bekroning Goud.
Bert van Marrewijk hoefde niet eens te exposeren voor een podiumplaats. Hij
werd, in het kader van de toewijzing van de Verenigingsbladprijzen 2004, door
een prominente en uiterst bekwame jury onder leiding van Cees van Nugteren,
uitgeroepen tot beste auteur. Met het schaamrood op de kaken moet hij evenwel
bekennen dat geen van de bekroonde artikelen voor het ZWP blad zijn
geschreven....
Mochten wij iemand over het hoofd hebben gezien, schroom niet en laat het ons
weten, dan krijgt u de volgende keer alsnog een 'eervolle vermelding'.
Verschillende leden hebben zich tijdens de Postex verdienstelijk gemaakt door
de ZWP-stand een dag of een aantal uren te bemannen. Hoewel er regelmatig
aanloop was van belangstellenden bleef het aantal aanmeldingen van nieuwe
leden beperkt tot één. Niettemin blijft de Postex ons inziens toch een podium
waarop de ZWP zich moet manifesteren. Het is daarom een goede gedachte van
het Bestuur om bij het volgende lustrum in 2008 (ons 40-jarig bestaan) naar
bniten te treden met een tentoonstelling tijdens de Postex.

DIV.440
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Luchtpost van Nederlands-Indië.

ZWP.140/05

W. van Aalzum

Brieven vertellen....
Eerst in oktober 1929 kwam in Soerabaja een geschikt vliegveld beschikbaar, zodat de
KNILM de lijn Batavia-Semarang v.v. kon gaan doortrekken naar Soerabaja. Aan de opening
van de dienst np 1 november gingen twee proefvluchten vooraf, waarvan de eerste op 15
oktober vertrok (Cat. Vliegende Hollander C58) met terugvlucht op 19 oktober (VH C59).
De opzet van de dienstregeling op de Soerabaja-lijn was om de tijden van vertrek en aankomst
te Batavia te doen aansluiten op die van de Batavia-Bandoengdienst. Het uit Soerabaja
terugkerende toestel moest om 11.55 binnenkomen, zodat doorzending met de tweede dienst
van de Bata-via-Bandoenglijn, die om 13.00 vertrok, verzekerd was.
De links in Afb. 1 afgebeelde achterzijde van een brief, verzonden met de eerste proefvlucht,
heeft in het aankomststempel Bandoeng een uuraanduiding 8-9N bij een aankomsttijd van het
vliegtuig van 13.45 uur. Dit grote verschil wijst op latere verzending uit Batavia, nl. met de
middagtrein Batavia - Bandoeng.
Nader onderzoek in Semarangse kranten bevestigde de vertraging —lekke band van het
vliegtuig in Semarang-, waardoor de aansluiting in Batavia werd gemist.
De rechts in Afb. 1 weergegeven achterzijde van een brief van Soerabaja naar Bandoeng,
verzonden op 1 november met de openingsvlucht, heeft wel de uuraanduiding 2-3N passend
bij de KNILM aankomst in Bandoeng. De conclusie lijkt dus gewettigd, dat het traject 59b
(Batavia-Bandoeng) van de proefvlucht van KNILM op 19 oktober 1929 niet is uitgevoerd.
(In de Luchtpostcatalogus van de Vliegende Hollander wordt vermeld dat op dit traject 90 g
post zou zijn vervoerd tegen 1540 g op het eerste gedeelte. Red.).
Hier blijkt maar weer eens het belang van een zorgvuldige bestudering van de
uuraanduidingen in stempels van Indische luchtpoststukken.

oktober 2004

ZWP.140/06

Sinds de invoering in 1934 van de via Indie lopende Engeland-Australle-lijn van Imperial
Airways kon post vanuit Indië niet alleen worden meegegeven met de KLM maar ook met IA.
In het laatste geval diende dit op de brief te worden aangegeven en ook was een hoger
luchtrecht verschuldigd. De afgebeelde brief (Afb. 2) uit 1938 voldoet aan beide eisen; het
l,,chtr-cht met riP TA. naar -.yriël,e,-Ifoeglo cent per 5 gram ternrwer 1)0 cent per 5 grn rn
. bij
verzending met de KLM. (ZWP 128/399).
Toch is de brief per KLM verzonden!
IA vloog op de Australië-lijn een 2x-weekse dienst, die op dinsdag en vrijdag uit Australië
vertrok en op vrijdag en maandag in Batavia aandeed. Het IA toestel van maandag 4 juli was
te vroeg voor de op 5 juli te Batavia afgestempelde brief, terwijl de post die werd meegegeven
met de op vrijdag 8 juli om 10 uur 's morgens uit Tandjong Priok vertrokken vliegboot
`Cooee' (zie Afb. 2a) onmogelijk op 11 juli Beiroet kon bereiken, daar die post op 11 juli pas
in Dubai aankwam.
De op 5 juli uit Batavia vertrokken PH-ALN Nandoe van de KLM was tijdig genoeg in Lydda
voor de doorzending nr Beiroet en Antiochit. Op de achterzijde van Afb. 2 bevinden zich
het doorgangsstempel Beyrouth 11.VII.38-7 en het aankomststempel Antiochie 12.7.38. Deze
afdrukken zijn te zwak om hier weer te geven.
2a
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Afb. 2

AS: Antiochië
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De KNMI_Ii/ streefde al sinds 1935, het jaar van de opening van Panam's luchtlijn San
Francisco-Manilla (FAM 14), naar een geregelde dienst op Manilla, teneinde aansluiting op
die luchtlijn te krijgen. Die dienst was in 1939 nog steeds niet gerealiseerd en zou er ook nooit
komen.
De aansluiting op FAM 14 liep derhalve via Hong Kong tot waar Panam in 1937 haar lijn had
doorgetrokken. Hong Kong werd bereikt èf met TA vanuit het door de KLM aangedane
Bangkok èf met Air France vanuit het in 1938 in het KNILM-net opgenomen Saigon.
Een alternatieve route was de bootverbinding met Manilla van de Java-China-Japan-Lijn.
Daarvan zijn nauwelijks brieven bekend. Een is er afgebeeld in het Nederlands Maandblad
voor Filatelie van maart 1996 (blz. 193).
De in .Afb. 3 afgebeelde brief is verzonden met het s.s. Tjibadok, dat op 2 december 1939 uit
Soerabaja afvoer en dat (volgens gegevens uit het archief van de JCJL) op 10 december in
Manilla aankwam. Panam's clipper vertrok op 14 december.
Een extra bijzonderheid van deze brief is het vroege gebruik van het luchtrechttarief van 90
cent per 5 gram: brief 15-20 gram = 4 x 90ct + 15ct porto buitenland = fl. 3,75 (ZWP
134/13). Interessant is ook het gebruik van de postzegel van fl.1,75.

K S.S. „TJIBADAK".
VER
liet ve trek van het ss. Tjtbadak" Is definitief vastgesteld-op 2.
December as. om 12 uur v.m. van
de Oenuakade te Tandjong PeraJt_.
Fret s2 ve rtrekt via
de phi_
a3)a
lirounen en de Crihialturst„
•

Afb. 3

NI.349
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VOORZETJE 8
Han Dijkstra
Dolderstraat 74
6706 JG WAGENINGEN
Tel. 0317 — 417 490
E-mail j.dijkstra50@chello.n1
Correctie Voorzetje 7.2 (ZWP 139/19 — Vr. 2004/04)
De oplettende lezer heeft natuurlijk allang opgemerkt, dat de vroegst bekende datum van
Ned.-Indië NVPH 310 (15 cent Wilhelmina, druk American Bank Note Company) niet 16
april 1945 is, maar 16 april 1946.
Zie P. Storm van Leeuwen, Het Nederlandse Postkantoor te Bangkok, ZWP 137/26-28
NI 317-19.
Tevens ziet u op geheel stuk afgebeeld een paartje van de 10 cent met een mooie vroege
datum van Hollandia, namelijk 10 OCT.1945.

In Voorzetje 8 weer enkele belangrijke en minder belangrijke vondsten en meldingen.

3.

15 Cent Wilhelmina met `Indonesia' opdruk

De heer Erfmann zond mij een kopie van dit zegel (Ned.-Indië NVPH 351) met het stempel
Hollandia biffage ..1.12.48. Dit kan niet anders zijn dan 31.12.48, de vroegst bekende datum
voor dit zegel. Zie Okker/Avezaat p. 93. Extra leuk is het feit dat het een `eerstedagafstempeling' van Nieuw-Guinea betreft.
Vr.2004/10
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-2---Vais-stenwel-Fhdlandiw-1
De heer Klip kwam met de volgende opmerkelijke vondst. Tijdens een bezoek aan het
Politiemuseum te Velp op uitnodiging van een kennis, een oud-politieman, zag hij tot zijn
stomme verbazing een aantal valse stempels, waaronder een stempel Hollandia-1 1.9.60.10!
Deze datum is trouwens de eerste dag van uitgifte van de 'Vlinderzegels'.

Het valse stempel

Het originele stempel

Uit oude nummers van het ZWP-blad en Filatelie was hem over dit stempel niets bekend..
Van de beheerder van het museum ontving hij bijgaande afbeelding. Een afbeelding van een
echt stempel, afkomstig van een Vlinderserie FDC, is eveneens afgebeeld.
Het is bekend, dat in het verleden iemand is aangehouden en veroordeeld voor het
vervaardigen van valse stempels.
De heer Klip heeft toegezegd nader onderzoek te verrichten om meer achtergrondinformatie
naar boven te halen.
Vraag Wie van de lezers kende dit stempel al en wie kan informatie verschaffen?

3

`Dienstbrief Fakfak

DE. HEER J.L-RISSEEUW 2.

DOEZASTR. 12 a,
ROTTERDAM 42
HOLLAND.

S.I..Cisseeaw

/aNIGIMY N.V.
FAK . FAK
NIEUW-GUINEA

Vr.ZU04/11

ZWP.140/10
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Enige tijd geleden kocht ik dit poststuk, vooral vanwege de bedrijfsbedrukking.
Later vielen mij twee dingen op:
• Stempel Fakfak 31.10.62.12, dus UNTEA-periode
■ Dienstbrief, onder portvrijdom (V.V.P. = Vrij Van Port) naar Nederland gezonden.
Het laatste is vooral merkwaardig: dienstbrieven naar het buitenland moesten worden
gefrankeerd; hier is trouwens niet eens sprake van een dienstbrief.
Het lijkt erop dat een particulier misbruik heeft gemaakt van de portvrijdomregeling.
Vraag Is hier inderdaad sprake van ongeoorloofd gebruik van het recht op
portvrijdom of is er toch een andere verklaring?
4

Stempels Philipsburg

(--6.1V,55J

NEDER P,NDS E AiNTI'LLEN

• rIc

de Heer A.v.d.Willigen
Laan van Poot 194

's-Gravenhage 7.
Nederland.

R

PHIL1PSBURG
ST. MAARTEN
401

De gevorderde stempelverzamelaar kent ongetwijfeld deze aan Van der Willigen, de vroegere
rubrieksredacteur 'Stempels' van Filatelie, gezonden `maakwerkenveloppen' van de
Nederlandse Antillen. Een ervan, recentelijk gevonden in een doos met goedkope
poststukken, bevatte een velletje papier met daarop de hier afgebeelde vijf afstempelingen van
Philipsburg op St. Maarten, twee metalen stempels en drie groot formaat rubberstempels.
In de rubberstempels (nrs 4, 5 en 6) zit overigens veel variatie wat betreft lettergrootte en
afstanden tussen de letters en cijfers.
Vr.2004/12

ZWP.140/11
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Vraag 1 Wie heeft eveneens dergelijke 'enveloppen met inhoud' in zijn bezit?
Vraag 2 Wie kan een keer komen met een goed overzicht van de moderne stempels
van de Nederlandse Antillen?

5

Recente post uit de West

Op een recente ZWP-bijeenkomst werd, met betrekking tot de moderne postgeschiedenis van
Suriname, de vraag gesteld of de perl januari 2004 doorgevoerde dollarisering (Surinaamse
dollar gekoppeld aan de koers van de Amerikaanse dollar) al spoedig merkbaar zou zijn in het
uitgiftebeleid en de behandeling van poststukken. De aanwezige leden werd daarom verzocht
om uit te kijken naar in 2004 gestempelde stukken.
De heer Van Putten zond ons een kopie van een ansichtkaart, gestempeld Paramaribo
22.03.04, met een frankering van SuFl. 1.400,- geplakt met oude zegels. Op dit poststuk zijn
nog geen sporen van dolllarisering zichtbaar.
N.B. Met frankeerzegels beplakte moderne poststukken uit Suriname zijn schaars!
Inmiddels zijn al wel stukken gezien met de bekende rode baliefrankeermachinestempels
van Surpost, de Surinaamse Posterijen, waarin de valuta-aanduidingen in Guldens zijn
vervangen door Centen. Het kan niet anders of met deze centen worden nu dollarcenten
bedoeld.
In een volgend nummer hopen wij afbeeldingen van dergelijke stukken te kunnen laten
zien.

Vr.2004/13
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Marrondorp (Botopasie)
Marron village (Botopasie)
Aldea de Cimarrones (Botopasie)
Village des marrons (Botopasie)
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Schrijver dezes ontving deze fraaie `Antillen'brief van een der leden, gestempeld
's-Hertogen bosch 26.IX.04.22. Het poststuk werd keurig met de hand afgestempeld en
bezorgd zonder naheffing van porto.

6

NNG portzegels gebruikt in Agats

Mr Alan Bartlett, zeer gewaardeerd Brits lid met een degelijke kennis van de Nederlandse
taal, zond een kopie van het hier afgebeelde expressestuk: een landkaartenvelop gefrankeerd
33 cent, afstempeling Sentani 25.4.62.8.
Het stuk zou zijn aangekomen in Agats 19 juni 1962, alwaar op 22 juni nabeporting plaatsvond d.m.v. de complete serie portzegels van 1957, met enkele waarden van 1 cent extra.
Het stuk zou 59 dagen onderweg zijn geweest!
Mr Bartlett spreekt het vermoeden uit, dat het hier maakwerk betreft.
Zijn vermoeden is juist, want:
- de postinrichting Agats was een bestelhuis en bestelhuizen beschikten niet over portzegels;
- het tarief voor een binnenlandse brief tot 20gram was 25 cent en het expresserecht 60 cent.
De juiste nabeporting had twee maal het ontbrekende porto moeten zijn, dus fl 1,04. Ook
ontbreekt een T-stempel.
Ik bezit zelf twee vrijwel identitieke exemplaren van dit maakwerk (zie afb.), waarvan de
vervaardiger ons overigens onbekend is (is het wellicht dhr. Jos Sahetapy ?).Vrijwel zeker
zijn het expresse-etiket en de portzegels met de afstempeling Agats later 'op verzoek'
aangebracht.
Van portbrieven uit alle perioden is veel, vaak interessant, maakwerk bekend.

Vr.2004/15
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Ten Geuzendam's Catalogus van de postwaardestukken van Nederland en
Overzeese Rijksdelen: een oproep
Po&Po heeft het voornemen om in 2005 een nieuwe, geheel herziene editie van de
`Geuzendam', zoals deze postwaardestukkencatalogus bij verzamelaars bekend is,
uit te brengen. De laatste editie (7e), dateert van 1997.
Het redactieteam van de Geuzendam o.l.v. dhr. B. Hellebrekers heeft onze studiegroep
verzocht om ook nu weer alle beschrijvingen en prijsnoteringen opnieuw te bezien.
Hiermee zijn wij al enige tijd bezig.
Wij willen echter ook de leden in de gelegenheid stellen om hun opmerkingen en bevindingen
aan ons door te geven. Daar komt bij, dat wij nog een aantal vragen hebben, waarop wij graag
een antwoord zouden ontvangen. Een paar voorbeelden.
Postblad Warkat Pos 10 cent = (nu nog) Luchtpostblad G1
Vanaf 1 september 1953 mocht dit postblad worden bijgefrankeerd met 25 cent voor
verzending naar Nederland, Indonesië, Ned. Antillen en Suriname.
Is het juist, dat vóór deze datum het geldende brieftarief werd gehanteerd? Een voorbeeld is
hier afgebeeld.
JO' `4é.',
•
•) a"
91;`-'')`~.~giV210-V5

aai, F

W: WW;
:‘45,

leráVA3t1,
?Oftaihfal

~iq
15 C
[EUWaTkr*

L,tnè\TYWPMe0/1"trij,
Monolcwari 3.1.51. Het tarief van 25 cent was het tarief voor per luchtpost verzonden brieven
naar Nederland t/m 5 gram in de periode tot 1 juli 1951.
Luchtpostblad G3 15 cent donkergroen op groen
De 7e editie geeft als verschijningsperiode midden 1959. Inmiddels zijn luchtpostbladen
ontdekt met aanmerkelijk vroegere data. Afgebeeld ziet u een exemplaar gestempeld
Manokwari-3 van 23..59. Frans Rummens bezit zelfs een exemplaar Seroei 10.1.591
Wie heeft vroegere data gevonden?
nng.810
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Luchtpostblad G4c 35 cent, tekst Par Avion/Per Luchtpost 54 1/2 mm lang, sluitkleppen
132x102 mm
Stapel (De Postzak 96, p. 89) noemt 4c een tussenvorm tussen 4b en 4d. Het heeft de nieuwe,
kleine belettering (54 1/2 mm i.p.v. de oude 55 1/2 mm), maar nog de oude sluitkleppen
(132 x102 mm i.p.v. de nieuwe 128x109mm).
Hoewel de beschikbare gegevens lijken te wijzen op een oplage van maar liefst 553.000
exemplaren voor G4c, hebben wij weinig gebruikte exemplaren kunnen traceren. Is dit toeval,
of is dit inderdaad de lastigste van de vier 35 cents-sub-nummers? En zo ja, waarom dan?
Graag4kopieën van luchtpostblad 4c met leesbare datum.
Luchtpostbladen 3 t/m 5 algemeen
De aanduidingen van de data van ingebruikneming van de meeste van deze luchtpostbladen in
de r editie van de Geuzendam zijn nogal vaag (midden 1959', 'begin 1961' enz.). Wij
willen graag exactere data aangeven. Gaarne opgave van vroegst bekende data, liefst met
duidelijke kopieën.

Briefkaart GI 5 cent
Na 1 juli 1951 was voor binnenlands gebruik bijplakking tot 7 cent voorgeschreven.
Kaarten naar de Radio Omroep Nieuw-Guinea uit de periode 1957-59 hebben de bijfrankering
met 2 cent soms niet. Het gaat dan vaak om lokaal gebruik, bijv. binnen Sorong (zie afb.).
Is dit conform de voorschriften of kan het zijn dat per abuis het drukwerktarief werd
gehanteerd? Of misschien toch onachtzaamheid van de post?
Wie kan ons informeren over de juiste toedracht?

NNG.811
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13RI EFKAART
KARTOEPO

NAAM EN ADRES VAN DEN AFZENDER
NAMA DAN ÁLAMAT SIPENGIRIM

Verhuiskaart: niet-gefrankeerd adreswijzigingsformulier, met tekst 'Te frankeren met 5
cent'
Er zijn twee afinetingen bekend:
▪ 139 1/2 x 90'/2 mm (de grote variant)
• 137 1/2 x 86 1/2 mm (de kleine variant)
Er zijn twee oplagen geweest. De eerste (10.000) werd afgeleverd eind 1956; de tweede
(24.300) werd afgeleverd medio 1958.

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN ADRESWIJZIGING

Manokwari-3 26.7.62-9. De kleine variant, door militair portvrij verzonden naar het
moederland.
NNG.81 2
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De Internerings- en Censuurdienst in Suriname
gedurende de tweede wereldoorlog.
door Teus Kamper
1. Een kort overzicht
Het Koninkrijk der Nederlanden (waarvan Suriname deel uitmaakte) verklaarde op 10 mei 1940 de oorlog aan het
Duitse Rijk. De proclamatie werd
gepubliceerd in het Gouvemementsblad
nummer 48 van 1940. Alhoewel
Suriname ver van het strijdtoneel verwijderd was werd zij toch bij de oorlog
betrokken. Surinamers in Suriname
namen dienst in de Prinses-Irene
brigade. Zij dienden als gunners op de
convooien. In Nederland namen ze deel
aan het verzet. De dienstplicht werd
ingevoerd. De Schutters werden ingezet
bij de kustverdediging. Vrouwelijke
vrijwilligers dienden zich aan. De
defensieve maatregelen waren niet
onterecht. De voortdurende aanwezigheid van Duitse U-boten voor de kust
die het onder anderen op de
hoogliggende bauxietschepen hadden
gemunt en een gastvrij onthaal vonden
in het buurland Frans Guyana betekende een grote bedreiging. In 1942
ging tijdens de operatie Paukenschlag
circa 22 procent van de Amerikaanse
bauxietvloot verloren. Pas na de omverwerping in maart 1943 van het Vichyregime in Frans Guyana keerde de rust
voor de Surinaamse kust weer terug.
Intussen was door de aanval van de
Japanners op Pearl Harbour op 7
december 1941 ook Amerika bij de
oorlog betrokken. De oorlogsindustrie
draaide op volle toeren en de behoefte
aan bauxiet, de grondstof voor
aluminium, voor de vliegtuigindustrie
was groot. Suriname beschikte niet
over voldoende materiaal om de
belangen van de bauxietindustrie te
beschermen en in overleg met de
Nederlandse regering in Londen werd
de legering van Amerikaanse troepen
toegestaan. Op 24 november 1941
kwamen de eersten aan. De maximale
omvang bedroeg 2025 manschappen.
Zij werden gelegerd bij het door hun
aangelegde vliegveld Zanderij, het vliegveld Zorg en Hoop en bij de bauxiet-

mijnen te Moengo en Paramaribo. Op
het vliegveld Zorg en Hoop werden
Blimps, kleine zeppelins voor de
opsporing van duikboten, gestationeerd.
De komst van de Amerikanen bracht
een grote economische opleving in
Suriname teweeg. Het wegvallen van
het moederland had een verschuiving
van de import naar Amerika, Brazilië,
Argentinië en het directe Caraibisch
gebied tot gevolg. Voorts gaf het aanleiding tot een groeiend nationalisme en
politieke bewustwording. Koningin
Wilhelmina gaf daar aandacht aan in
een radiotoespraak vanuit Londen
waarin werd aangegeven dat er na de
oorlog andere onderlinge verhoudingen
tussen het moederland en de koloniën
zouden komen.
2. Internering_

SUR.071

In verband met een mogelijke oorlogsdreiging werden al in december 1939
plannen uitgewerkt met betrekking tot
de instelling van censuur en internering
van staatsgevaarlijke personen. De
censuur op telegrammen nam direct
een aanvang.
Op 10 mei 1940 (Gouvernementsbesluit
38) werd het toezicht bevolen op de in
Suriname verblijvende vreemdelingen.
Het besluit vermeld:
"... er kan aan de vreemdeling die
gevaarlijk wordt geacht voor de
openbare orde en rust, de veiligheid,
de gezondheid of de zedelijkheid of
die zich niet gedragen naar de in
deze maatregel vastgestelde bepalingen een bepaalde verblijfplaats
worden toegewezen, of wel hun het
verblijf op bepaalde plaatsen in
Suriname ontzegd worden en hen
daaruit doen verwijderen. De Gouverneur kan hen daartoe doen onderbrengen in bepaalde gebouwen, in
kampen of in elk ander door hem
goedgekeurd verblijf..."
Op 10 mei 1940 werden 73 mannen
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met de Duitse nationaliteit geïnterneerd.
Op 28 mei 1940 gevolgd door 45 vrouwen en 35 kinderen. Onder de 73
mannen bevonden zich 15 bemanningsleden van het schip de "Goslar"
die vanaf 5 september 1939 voor anker
lag in de Surinamerivier.
Toen het hoofd van de politie, de heer
N. van Beek de arrestatie kwam verrichten slaagden enkele bemanningsleden erin het schip te doen zinken door
het openen van een luik in de bodum
van het schip. Door de stroming kwam
het schip gelukkig niet dwars op de
vaargeul, maar terzijde van de vaargeul
terecht. Daar ligt het nog steeds met in
de volksmond de naam "van Beek
eiland". Na aanvankelijk op diverse
locaties, de mannen gescheiden van
vrouwen en kinderen, te zijn ondergebracht werden ze in november 1940
herenigd in het kamp Copieweg, een
klooster aan de spoorlijn in de buurt van
Onverwacht. De behandeling was
relatief gunstig door de druk van
Duitsland dat met represailemaatregelen dreigde bij en slechte behandeling.
Op 1 maart 1942 kwam een groep van
146 zogenaamde staatsgevaarlijke uit
Nederlands-Indië aan. Na een overtocht
van vijf weken onder erbarmelijke
omstandigheden werden ze na geïnterneerd geweest te zijn in de strafgevangenis Fort Nieuw-Amsterdam
overgebracht naar de "Joden Savanna'.
Op 14 en 29 augustus 1942 kwamen
dienstweigeraars
58
met
de
Nederlandse nationaliteit aan. Veertig
mannen namen alsnog dienst en
werden overgebracht naar Curaçao.
De zestien overgeblevenen werden
uiteindelijk eveneens op de "Joden
Savanne" geïnterneerd. Beide groepen
werden vooral door de Nederlandse
militairen als landverraders aangemerkt
en dienovereenkomstig, dus slecht,
behandeld. Op 7 en 8 oktober 1943
warden bij een razzia circa 160 mensen
opgepakt en tijdelijk geïnterneerd. 1-let
zijn voornamelijk prostituées, souteneurs en leden van gangs. De komst
van de Amerikanen en de toegenomen
welvaart bracht niet louter voordelen,
maar zorgde ook voor zedenverwildering.
De internering eindigde op 9 februari
1947 met het vervoer van een groep

geïnterneerden naar Nederland. Op dat
moment kwam er ook een eind aan de
censuur.

3. Censuur
In het Gouvernementsblad nummer 42
van 13 mei 1940 is te lezen dat het
militair gezag bevoegd is elk stuk dat
aan de post of andere instelling van
vervoer dan wel aan de telegraaf- of de
telefoondienst is toevertrouwd in beslag
te nemen en te openen.
De censuurafdeling staat in de periode
van 17 mei 1940 tot 17 juli 1942 onder
de leiding van het hoofd van Politie de
heer N. van Beek en bestaat in die
periode uit maximaal 8 personen. Onder
hen de heer J.J. van de Kuyp die
gedurende de hele periode van de
censuur werkzaam is geweest bij deze
afdeling. Op 17 juli 1942 komt de
afdeling onder leiding van de heer A.
Morzer-Bruyns. De afdeling groeit naar
een maximale bezetting van 18
personen. De censuur wordt onder zijn
leiding strenger toegepast. Op 16
augustus 1945 komt officieel een einde
aan de censuur (Gouvernementsbesluit
nummer 125 van 1945), maar de
censuur op de post van geïnterneerden
blijft tot hun vertrek op 9 februari 1947
gehandhaafd.

4. Op de post aangebrachte censuurkenmerken en plakstroken gebruikt bij
post
De censuurkennmerken kan men
onderverdelen in:
A. Datumstempels op geopende post
B. Datumstempels op ongeopende post
C. Stempels zonder datum op ongeopende
post
D. De soorten plakstroken gebruikt bij
geopende post
E. Censortekens aangebracht op de post
F. Stempels gebruikt door de interneringsdienst

SUR.072
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5. Bronnen

1. The censormarkings of Surinam 1940-1945 by Frank W. Julsen.
2. Een reeks artikelen in de Postzak getiteld "Postcensuur in Suriname"door Paul Chr. van
Westering.
3. De studiegroep Suriname.
4. Gouvemementsbladen van Suriname.
5. De Groene Hel door A.G. Besier.
6. Wereldoorlog in de West door Liesbeth van der Horst. Uitgegeven ter gelegenheid van
de gelijknamige tentoonstelling in het Verzetsmuseum in Amsterdam.
7. Suriname: "Land in oorlog"door P.W. Jansen.
8. Een kwestie van macht door Anthony van Kampen.
9. Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog door Ben Schottens.

10. Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946 door
J.E. Stulemeyer.

6. De censuurkenmedcen.
A. datumstempels op geopende post
A.1 Een met een numerator aangebracht 6-cijferig stempel
A.2 Een zelfde stempel van een afwijkend type. Maand en datum verwisseld.
A.3 Een rondstempel met een diameter van 27 mm, met 10 verticale arceerstrepen in
de segmenten; 3 staande kruisjes in de onderrand en CENSUUR in de bovenrand.

290840

SU 16 1942

Al.

A2.

A3.

B. Datumstempels op ongeopende post (afgebeeld op 75% van de ware grootte)
De tekst CENSUUR , de datum, SURINAME op 3 regels
De lengte vin CENSUUR, de lengte van SURINAME en de hoogte varieert 1 mm.
B.1
B.2
B.3
B.4

44, 46 en 24 mm
45, 48 en 24 mm
46, 48 en 24 mm
45, 48 en 23 mm, tevens zijn bij dit stempel de dag en maand verwisseld.

CENSUUR CENSUUR
APR 2 7 1944

CENSUURCeNSUUR

JUL 6 1943

N!112 813

1Q CP 15414

SURINAME SURINAME SURINAME WUPtINA.ME
81.

B.5
B.6

B2.

B3.

B4.

Een rechthoek van 50 x 16 mm met als tekst CENSUUR SURINAME op twee
regels. Onderin de datum. Rechts een grote letter A.
Als 8.5 echter rechts een grote letter B.

SUR.073
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B6.

B5.

C_ stempels zonder datum op ongeopende post (afgebeeld op 75% ware grootte)
Een rechthoek met open hoeken van 57 x 19 mm; de letters 4 mm hoog.
Een rechthoek met golvende lijnen van 59 x 18 mm; de letters zijn dikker.
Een rechthoek van 55 x 14 mm; de letters zijn 4 mm hoog.
Een onregelmatige rechthoek van 48 x 17,5 mm; dubbele lijnen aan de vier
zijden.
C.5
Een onregelmatige rechthoek van 48 x 15 mm; Vertikaal dubbele lijnen, kleine
letters.
Een rechthoek van 48 x 21,5 mm; verdeeld in twee gelijke vlakken waarin de
C.6
tekst GEPASSEERD in het bovenste en CENSUUR in het onderste vak.
Een lakstempel van 27 x 14 mm
C.7
C.8 en C.9 Dezlfde stempels als B.5 en B.6 maar nu zonder datum
C.1
C.2
C.3
C.4

OEZIEN
CENSUUR
Cl.

GEZIBN

CENSUUR
C4.

GEIEr
j
st
I
u
C2.

GEZIEN
CENSUUR

CS.

GEZIEN
CENSUUR
C3.

G EFP 114rSpgitp
C ENSU
C6.

BIAI
C7.

C8.

C9.

D_ De soorten plakstroken gebruikt bij geopende post
DI

Met de tekst Geopend door de censuur

D.1a
DA b
D.1c
D.ld

De tekst is op twee regels (tête-bêche)
Gelijk aan D.1a echter op de 1 regel ontbreekt de punt achter censuur.
De tekst is op een regel geplaatst.
Een van D.1c afwijkend lettertype; dikkere letters en meer uit elkaar.

SUR.074

oktober 2004

ZWP.140/24
om.

••
••••;•

1•111.
••••
•••••

vansun ap Joop puadoao
Geopend door de censuur.
Dia.

Geopend door de censuur
D1b.
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qp mr.

tok

-• éhopend

dor de ceasuitt -D1d.

D.2

Met de tekst Geopend door censuur Suriname op 1 regel.

D.2a
D.2b

Dikke letters. De lengte van de tekst varieert rond de 90 mm
Minder dikke letters. De lengte van de tekst is ca. 6 mm korter dan bij D.2a en
varieert rond de 85 mm.
De letters zijn cursief. De lengte van de tekst varieert tussen de 80 en 85 mm.

D.2c

SUR.075
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D2b.

d:or

Geopend

censuur Suriname

.. , , ..a
.....:
D2c.
D3

Met de tekst GEOPEND DOOR / CENSUUR SURINAME op 2 regels.

D.3a De lengte van de tekst bedraagt respectievelijk 37 en 47,5 mm
D.3a1 De kleur van de plakstrook is blauwgroen.
D.3a2 De kleur van de plakstrook is crème.

DEOPEND DOOR

SURIA1AME

D3a.
D.3b De lengte van de tekst bedraagt respectievelijk 32 tot 34 en 44 tot 46 mm.
D.3b1 De kleur van de plakstrook is blauwgroen.
D.3b2 De kleur van de plakstrook is oranjegeel.

D3b.

D.3c
D.3c1
D.302
D.3c3
D.3c4
D.3c5
D.3c6
D.307

Voor de tekst zijn kleinere letters gebruikt. De lengte van GEOPEND is 41 mm.
De kleur van de plakstrook is zalmkleurig. Het papier is ruw.
De kleur van de plakstrook is zalmkleurig. Het papier is glad.
De kleur van de plakstrook is appelgroen.
De kleur van de plakstrook is blauwgroen.
De kleur van de plakstrook is crème/roomkleurig.
De kleur van de plakstrook is oranjegeel.
De kleur van de plakstrook is lichtgeel.

SUR.076
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GEOPEND

DOOR
•

Ah

•••

• g"

•

:

•

yymuisa
•

SURINAME

•#

•

•

i•

CVD3c.

D.3d Nagenoeg gelijk aan D.3c De afstand tussen GEOPEND en DOOR is kleiner.
D.3d1 De kleur van de plakstrook is zalmkleurig. Het papier is ruw.
D.3d2 De kleur van de plakstrook is dofgeel. Het papier is ruw.

. •
••
GEOPEND DOOR

•••

D3d.
E_ censuurtekens aangebracht op de post

(afgebeeld op 25% van de ware grootte)

Onderverdeeld in:

Cijfers-Kleine letters-Hoofdetters-Hoofetters in kastje-Cijfers in cirkel

1 2 34 5 6 7 8
Cijfers.

g ilmnritrx
Kleine letters.

ABDFLUSWZée
Hoofdletters.

Hoofdletters in kastje

Cijfers in cirkel
F. stempels gebruikt door de intemeringsdienst
F.1

Stempels met vermelding van de portvrijdom voor geïnterneerden.

F.1a

Een ovaalstempel van 40 x 24 mm met de tekst:
VAN GEINTERNEERDEN PORTVRIJ
Een ovaalstempel van 44 x 25 mm met de tekst:
CONVENTION POSTALE UNIVERSEI I F in de rand; en in het midden
FRANCHISE DE TAXES

F.lb
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F1b.

F1a.

F.2

Censuurstem pels.

F.2a

De tekst CENSUUR INTERNERINGSDIENST SURINAME op drie regels van
respectievelijke 40, 70 en 40 mm.
De tekst GEZIEN CENSUUR INTERNERINGSDIENST SURINAME op drie
regels van respectievelijk 67, 67 en 43 mm.
De tekst GEZIEN CENSUUR INTERNERINGSDIENST SURINAME op drie
regels van respectievelijk 45, 51 en 28 mm.
De tekst CENSUUR INTERNERINGSDIENST SURINAME op drie regels van
respectievelijk 29, 63 en 30,5 mm.

F.2b
F.2c
F.2d

CENSUUR

INTERNEERINGSDIENST

GEZIEN CENSUUR

SURINAME.

DITERNEERIbIGSDIENST

OURINAVIE
F2b.

F2a.

itgant =MUM

_14~NEER~ENST

-CENSUUR-

1NTERNEERINGS DIENST
SURINAME

F2c.

F2d.

G_ soort stempel en kleur van de stempelinkt
Met uitzondering van het stempel A.3 (een stempel van staal) en C.7 (een lakstempel)
gaat het om rubber stempels.
Van de gebruikte kleur inkt kan de volgende opsomming gegeven worden:
A.1
A.2
A.3

normaal in zwart; ook in blauw en violet aangetroffen
alleen gezien in zwart.
normaal is violet tot paars. Komt ook in zwart voor.

B.1 t/m B.4
B.5 en B.6

normaal is violet tot paars; rood en zwart komen voor.
normaal is violet; zwart komt ook voor.

C.1 t/m C.6
C.8 en C.9

in violet
normaal is violet; zwart en rood komen ook voor

E

normaal is paars; zwart en blauw komen voor.

F.1a
alleen in zwart aangetroffen.
F.1b
alleen in violet aangetroffen.
F.2a t/m F.2d zijn alleen in violet aangetroffen
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GEZAMENLIJKE LIJST VAN PUBLICATIES ZWP EN DAI NIPPON
JOINT LIST OF ZWP AND DAI NIPPON PUBLICATIONS
Alle op deze lijst genoemde publicaties zijn te bestellen bij de Penning-meester
Studiegroep ZWP: H.J. Teunis, Dr. De ruijnestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal
Postbank rekeningnummer L653.632. Prijzen exclusief verzendkosten.
All the publications listed here can be ordered from ZWP Treasurer
H.J. Tetmis at the above address. Net prices; postage and packing extra.
1. N.J. de Weijer
2.
3.
4.
5.
6.
6a.

De aantekenstrookjes gebruikt in (Nederlands) Nieuw-Guinea
(104 pagina's gedeeltelijk kleur Nederlands)
e
S.J. Bakker
Communicatiemogelijkheden van Geïnterneerden en
Krijgsgevangenen in Australië in de Tweede Wereldoorlog
(367 pagina's gedeeltelijk kleur Nederlands summary in English)
e
J.J. Heijboer
Van Sabang tot Merauke, bestuurlijke- en postale ontwikkeling in
de Indische archipel 1944-1949 (Nederlands)
€
Ni. de Weijer/
Binnenlandse en Internationale Postwissels van (Nederlands NieuwJ.Klip
Guinea 1951-1963 (63 pagina's gedeeltelijk kleur summary in.
English)
e
P.Storm v. Leeuwen Grootrondstempels Ned.-Indië + Postagent Singapore/Penang
(Nederlands)
€
M.Severijn
Stempelatlas Ned.-Indië, Langebalk met nummerstempels
(Nederlands)
e
M. Severijn
Poststempelatlas van Nederlands-Indië 1916 — 1942: Batavia / Mail €

7. P.Storm v. Leeuwen Binnenlands en Buitenlandse Posttarieven van Nederlands-Indië
1864-1949 (Nederlands 14 delen)
e
8.
Deel I
Postwaardestukken
E
9.
Deel II
Drukwerken, braille-drukwerken, documenten,
monsters, pakjes en drukwerken
e
10.
Deel III
Brieven
€
11.
Deel IV
Diverse rechten (deel 1)
e
12.
Deel V
Diverse rechten (deel 2)
e
13.
Deel VI
Diverse rechten (deel 3)
e
14.
Deel VII
Diverse rechten (deel 4)
€
15.
Deel VIII
Luchtpost binnenland
e
16.
Deel DC
Luchtpost ! Nederland, Suriname, Curaçao
e
17.
Deel X
Luchtpost !overig buitenland, deel 1 (tot 1935)
e
18.
Deel XI
Luchtpost 1 overig buitenland, deel 2 (van 1935 tot
1939)
e
19.
Deel XII
Luchtpost 1 overig buitenland, deel 3 (1939 tot de
Japanse bezetting)
E
20.
Deel X[11
Luchtpost 1 overig buitenland, deel 3-vervolg
e
21.
Deel XIV
Luchtpost 1 overig buitenland, deel 4 (na de
Japanse bezetting tot 1950)
e
22. Dai Nippon
Catalogue of the postage stamps of the Netherlands East Indies under
Japanese occupation 1942-1945 (276 pagina's Engels, full colour)
E
23. Dai Nippon
Catalogue Vierma & Philadelphia Printings and sub areas of the
Republic of Indonesia (290 pagina's Engels, full colour)
e
24. Dai Nippon
Catalogus Fiscaalzegels Japanse bezetting Nederlands-Indië 19421945 en Gezag Republiek Indonesië 1945-1949 (275 pagina's Engels/
Nederlands)
e
25. R.Boekema
Dai Nippon in South East Asia (186 pagina's Engels)
€
26. R.Boekema
Dutch East Indies 1941-1945 75th. auction (480 pagina's Engels)
€
27. P.R.Bulterman
Indonesia Postal Stationery Japanese occupation 1942-1945 Republic
Indonesia 1945-1949 (188 pagina's Engels)
E
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28. Saros

Katalog prangko Indonesia 2001 (331 pagina's Bahasa Indonesia/
Engels)
e
29. P.Storm v. Leeuwen Poststempelcatalogus Nederlands-Indië 1864-1942 (236 pagina's
Nederlands)
£
Zijn stempel gedrukt, een beschrijving van de Ricardo collectie (118
30. Ch.Boissevain/
L.B.Vosse
pagina's Nederlands/Engels)
e
A postal history of the Prisoners of War and Civilian Interpees in East
31. D.Tett
Mia during the Second World War, Volume I Singapore & Malaya
1942-1945 The Changi connection (387 pagina's Engels)
€
32. D.Tett
A postal history of the Prisoners of War and Civilian Intemees in East
Mia during the Second World War, Volume II Dutch East Indies
e
1942-1945 Paradise Lost (469 pagina's Engels)
33. P.R.Bulterman
Nederlands-Indië Langstempels 1864-1950 (96 pagina's Nederlands) €
34. F.W.Julsen
A postal history of Curaçao (626 pagina's Engels)
E
A.M.Benders

50,--

35. J.L. van Dieten

45,--

Proevencatalogus 1988 (197 p., Nederlands)
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Over Nijd en Spijt, Nut en Schadelijk, Maria's Lust en dergelijke
door Peter Storm van Leeuwen

Dit zijn slechts een paar welluidende namen van de vele honderden plantages die er
in de negentiende eeuw (en nog wel eerder en later) in Suriname bestonden. Niet
zelden komen we brieven tegen waarbij de adressering alleen bestaat uit een
persoonsnaam en een niet zelden tot de verbeelding sprekende naam, die
toebehoort aan een plantage. Gewoonlijk vinden we op de brief het

doorgangsstempel van Paramaribo en als aankomststempel een stempel van een
rivierscheepsdienst, bijvoorbeeld het kleinrondstempel BENEDEN COMMEWIJNE.
Nieuwsgierig als we zijn willen we toch weten waar de precieze locatie is.

Doorgezonden
naar de
plantage
Nieuwgrond

Verzonden
naar de
plantage
Belwaarde

4‹,

53(22
•_
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Uiteraard is de kaart die bij het boek van Riddell is gevoegd het meest toegankelijk.
En dat is helemaal geen slechte kaart, in tegendeel. Het is een facsimile-uitgave van
een kaart, verschenen rond 1939, samengesteld uit diverse oude kaarten door F.E.
Spiriet, met een schaal van 1 : 800.000. Gegevens van na 1940 staan er dus niet op.
Een wat modernere kaart is de Kaart van Suriname door H.N. Dahlberg, uitgegeven
door C. Kersten & Co. N.V. te Paramaribo, met een schaal van 1 : 1.000.000. Deze
ongedateerde, kleurige kaart bevat bevolkingsgegevens van 1962, dus zal de kaart
wel van 1963 of daaromtrent zijn. De kaart bevat nieuwe namen, vooral van plaatsen
gelegen aan de kuststrook, maar is alleen nog maar antiquarisch verkrijgbaar. Zo
staat erop aangegeven de Prins Bernhardpolder, iets ten oosten van Nickerie, waar
ik op 26 november 1999 een hoogst curieuze ontmoeting had met Desi Bouterse, die
met zijn jeep in een slip was geraakt en in de greppel was beland (4 begeleiders
lagen voor pampus, maar Bouterse bleef ongedeerd).
In Suriname kocht ik een nieuwe kaart van de Republiek Suriname, in 1997
uitgegeven door Afaka International N.V., met een schaal van 1 : 1.200.000. Voor
geïnteresseerden in het huidige Suriname lijkt mij deze aardige Nederlandstalige
kaart, met de staatkundige indeling, een belangrijke informatiebron.
Voor het Surinaamse onderwijs heeft geograaf Henk Lutchman in 2003 een nieuwe
schoolkaart samengesteld, omdat leerlingen het moesten doen met een schoolkaart
uit 1949 [Een mooi land verdient een mooie kaart, NRC 15 februari 2003]. Deze kaart
met een schaal van 1 : 1.000.000 geeft nauwelijks aanvullingen op de kaart van
Afaka International, maar bevat wel alle geografische details en, erg makkelijk, een
register. Het is zeker een nuttige kaart die misschien nog steeds te bestellen is bij het
Aardrijkskundig Genootschap (in 2003 € 12,75 op giro 13315 van het KNAG te
Utrecht o.v.v. bestelcode Y/Suriname-nrc.).
Overigens biedt het deel Suriname, Landendocumentatie 1984 nr. 1, een uitgave van
het Koninklijk Instituut voor de Tropen, 1984 (ISBN 90.6255.520.9), ook wat
gedetailleerde kaartjes, zoals kaart 7 op blz. 25 van Paramaribo en omgeving.

Via Paramaribo 3-3-1894 verzonden naar de plantage Mariënburg
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Terug naar de honderden plantages uit lang vervlogen tijden. Dit jaar is een
fantastische, zeer gedetailleerde kaart verschenen. Het is een facsimile-uitgave in 10
kaarten plus een overzichtskaart van Suriname, in een schaal van 1 : 200.000, van
de Kaart van Suriname naar de opmetingen gedaan in de jaren 1860-1879 door
J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. van Lansberge (daarvan is ook gebruik
gemaakt door de in Riddell gevoegde kaart van Spiriet). De prachtige kaarten
bevinden zich in een kleurige foedraal met onder andere de tekst Een unicum, deze
negentiende-eeuwse Suriname-kaart. In zekere zin is ze namelijk de geboorteakte
van Suriname. Het is de eerste grondige topografische documentatie van het land na
het beëindigen van de slavernij, en heeft daarmee een grote nostalische waarde.
Vele honderden plantages met hun prachtige, vaak hoopvolle namen staan erop
vermeld; grondgebieden die nu in handen zijn van de rechtmatige erfgenamen van
vrijgelaten slaven. De map is uitgegeven door Buijten & Schipperheijn Recreatief te
Amsterdam, ISBN 90 5881 151 4 en kost € 45.
Het is gewoon spannend op deze kaarten te turen. Volgen we bijvoorbeeld het
Verlengd pad van Wanica dat van Paramaribo naar het zuiden loopt richting Post
Republiek, dan komen we namen tegen van plantages als Ongelegen, Ongedacht,
Welgedacht en Onverwacht. Toen in 1903-1912 ongeveer langs dit Pad van Wanica
de Lawa Spoorweg werd aangelegd komen we de naam Onverwacht weer tegen.
Het is een halte bij een van de werkkampen, waarvan we ook afstempelingen
kennen. De naam Onverwacht is dus al veel ouder, en de veronderstelling van
Riddell dat de naam doet vermoeden dat dit kamp vooraf niet gepland was (zie blz.
94) is dus onjuist.

BRIEFKAART.
( Aclreszijele.)

Geschreven te Paramaribo op 2-9-1895, afgestempeld BOVEN SURINAME 3-9-1895
en verzonden naar de plantage Bergendal (= Berg en Dal)
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Nieuwe administratieve indeling van de (voormalige) provincie Papua
Bijgaand kaartje is ontleend aan Papuaweb
(http://papauaweb.anwedu.au/goi/pp/index.html) en laat de huidige indeling zien
van de voormalige provincie Irian Jaya/Papua.
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PROPINSI PAPUA
Jrian Jaya

trien Jaya Tangah
r•isti Jaya Barat

0 Copyright UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002.2003.

Irian Jaya is op basis van een aantal wetten uit de periode 1999-2003 ingedeeld
in drie provincies, Irian Jaya met als hoofdstad Jayapura, Midden Irian Jaya, met
als hoofdstad Timika en West Irian Jaya met Manokwari als hoofdstad. De
aanduiding van het totale gebied is Papua gebleven. De verdere onderverdeling
van de provincies in `Kabupaten' (onderprovincies of districten, voorheen
`regentschappen') is weergegeven in onderstaand tabelletje, dat aan dezelfde
bron is ontleend.
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Irian Jaya Barat
Ibu Kota Manokwari
Kabupaten Fak-Fak
Kabupaten Manokwari
Kabupaten Sorong
(Kabupaten Sorong Selatan)
Kotamadya Sorong

Irian Jaya Tengah
Ibu Kota - Timika
Kabupaten Biak Numfor
Kabupaten Yapen Waropen
Kabupaten Nabire
Kabupaten Paniai
Kabupaten Mimika

Irian Jaya
Ibu Kota - Jayapura
Kotamadya Jayapura
Kabupaten Jayapura
Kabupaten Jayawijaya
Kabupaten Puncak Jaya
Kabupaten Merauke

Uit de toelichting bij de nieuwe indeling blijkt dat de Indonesische overheid zich
enigszins in bochten moet wringen om de geschiedenis van de indeling en
naamgeving geloofwaardig over te brengen. De geïnteresseerde lezer wordt
verwezen naar de aangegeven website.
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