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ZWP MEDEDELINGENBLAD NR T5O!

Iets later dan gehoopt, verschijnt het eerste nwnmer van 2008 van ons mededelingenblad pas

begin maart. Dit numrner, 150, is wel gelijk een mijlpaal in de geschiedenis van ZWP. Het is
tevens hçt eerste nurnmer dat verschijnt in het Jublleuqia¡r 2fi)8.
Terugbladerend in oude nummers valt op, dat het blad is neergezet door de twee oud-
redactçuren Henk Teunis en Jan Heijboer. Henk was redacter¡r vanaf het oprichtingsjaar 1968

tot 1983. H[i werd opgevolgd door Jan, die het redacternschap venn¡lde tot 2000. Vanaf dat
jaar werd het werk verricht door een redactietea¡n bestaande u¡t Han Dijksüa" Bert van
Marrewijk en Henk Teunis.
De studiegroep is de redacteurcn veel dank verschuldigd, daer het samenstellen van een blad
geen sinecure is en allen die daarbij lryaren en zün betrokken ook nog andere taken binnen de

vereniging vervr¡llen.
Als redactieteam zijn wij echter afhankelûk van de bijdragen van alle leden, die in die 40
jaren het blad hebben gemaakt tot wat het nu is: een blad met een grote verscheidenheid aan

artikelen waarin wijwel alle interessegobieden regelmatig aan de orde komen.
De auteurs die de verschäning van ZWP 150 mogelijk hebben gemaakt, zí$n de heren Van
Aalzurn, Bakker (F.L.), Bruijning Van Deelen, Dekker, Dijkstra" Hoogveld, Kamper, Van
Manewijk, Mohrmann, Va$ Putten en Teunis.

Pelgns{i¡[

7*nil uw a¡nmeldingsformuliorvoor de specirlc tentoonstelling op Postex z.s.ÍI,
naar de secretar{s!
Lever een bijdrage aan het speciale Jubileumnummer ZWP 152, dat rond Postex
zrlve¡schijnent

Lrat ons niet in de steek!

BIJEENKOMSTEN 2OOE

Op de laatste bijeenkomst van 16 februari j.l. lrwam beheerder Herman
Iloogstra met het, ook yoor hemzelfo verblufïende bericht dat úDe Magneet'
in het najaar wordt omgetoyerd tot kinderdagverbliif. D¡t heeft
vanzelfsprekend grote gevolgen3 w¡j zullen 'De Magneett moeten verlaten.
I)oor supensnel handelen hebben wij echter de voortgang yln de
bijeenkomsten kunnen veiligstellen zonder al te grote wijzigingen te hoeven
doorvoeren.

Lees daarom onderstaande goed doon

De bijeenkomsten yan gp¡¡lgigg¡ worden nog in Silfhp"ygp gehouden.

19 april
21 juni

algemene vergadering (iaawergadering)
gewone bÍjeenkomst
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Gebouw 'De Magneett, Juliannlaan 44t
¡ - ¡ ôtn ¡t,¡ l)t t¡¡ll

5'I ¿t Ltl( ItU[nOVenr t€|. UJU - LL Qt vttt

qA4BIy,{_VERHU IZ4 N WrJ-.,NAAß ED4. I

Adres:
De Brink
Padberglaan 18
67ll PD Ede
Tel. 0318 - 61 50 48

Waarom naar Ede?
t Zeer gunstige ligging: nog geen vijf minuten lopen vûn NS Station

Ede-Wageningen;
r NS Station Ede-Wageningen is een intercitystation, dus snel en goed

bereikbaar;
r Ruime zaal, redelijke prijzen;
r Slechts twee wijzigingen in data bijeenkomsten noodzakelijk.

N.B. Ook Po & Po houdt haar bijeenkomsten in Ede, echter in een veel duurder

vergadercentrum.

In het volgende nummer zal een routebeschrijving worden opgenomen.

20 september gervone bijeenkomst
(17 * 19 oktober APELDOORN¡ POSTEX: 40 JAAR ZWP MET
TENTOONSTELLING)
29!! november (en niet 15 november, zoals voorheen aangegeven)
gewone bijeenkomst

(Voor 2A09 nlnin overleg met de beheerder al de volgende data vastgelegd: ?!! februari
' (i.p.v. 14)- lS april - 2Ojuni - 19 september- 2l november.)

We kunnen over de zaal beschikken van 10.00 - 15.00 uur
Iedere biieenkomstwordt normallter afgesloten met ecn clubveiling.

LEDENMUTATIES

Overled.en

J. v.d. Knaap, Christchurch, Nieuw'Zeelancl
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Nieuwe ledenæ

L. Gaarenstroom, Soest
S.L.M. van Haaren, Oisterwijk
P.A.J. Jansen, Wijchen
R.J. Smits, Zaandant
G. Kootsha" Maastricht

Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom bij de studiegroep en hopen, dat zij veel
plezier aan het lidmaatschap mogen beleven.

BBSTUUR

Wel en wee

Het is helaas onontkoombaaq dat de studiegroep incidenteel wordt opgeschrikt door minder
prettige berichtcn.
Moesten wrj in ZWP 149 het overlijden berichten van de leden Dijkmans en Rozema, ook
recentelijk werden wij geconfronteerd met droevig nieuws.

Op 9 november2007 overleed nå een periode van ziekte Koos van der Knaap uit
Christchurch, Nieuw-Zeeland. Koos, die bijna 50 jaar geleden naa¡ Nieuw-Zeeland
emigreerde, woonde voor het eerst een ZrüP-bijeenkomst b{i in september 2002. Zijn
belangstelling grng vooral uit naar Indonesië enNederlands Nieuw-Guinea. In juni 2007
zâgenwij hem voor het laatst, toen hä met zijn wouw wederom in Bilthoven aanwezig was.
Het was toen al duideldk, dat wij hem niet meer zouden terugzien.

Op I december 2007 overleed na een moedige snijd van vijf lange jaren Anneke Lindeman,
de levensparürer van bestuurslid en tentoonstellingscommissa¡is Wim Tukfcer. Ondanks deze
zware klap heeft lVim te kennen gegeven door te gaan met zijn werkzaamheden voor ZWP.
Hij ervaart de contactcn met de leden op de bijeenkomsten juist als stimulersnd en als een
goede manier om afleiding te vinden tijdens moeilijke momenten.
Wij condoleren mw. Van det Kna¿p en Wim met het verlies van hun dierbaren.

Daarnaast mocten wij ook enkele gevallen van zielfe memo¡e¡en.' In de eerste plaats Jan Heijboe& die in het najaar van2007 werd getoffen door ernstige
hartklachten. Het gevolg was, dat Jan, altijd actiet flink gas moest terugnemer¡ wat hem zecr
zwaar viel. Het was verheugend Jan weer te zien op de bijeenkomst van 16 februad j.1., maar
zijn genezingsproces is nog niet ten einde.
Ons erelid E.A. Mehlbaum onde,lvind nog steeds de gevolgen van een ernstige val tljdens het
fietsen. Om die reden is hij voorlopig niet in staat om de bijeenkomsten te bezoeken.
Ook kwam ons terore dat P. Paul, al vele jaren lid, vorig jaar is gehoffen door een zeer
ernstig herseninfarct, waardoot hij moest worden opgenomen in een verpleeghuis.

Wij wenseo allen, waar mogelijk, een spoedig en voon¡poedig herstel.
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Maart .rs0/004

W.ghmastp,{

'We zijn zeer verheugd u te kunnen mededelen, dat Ma¡ten Severijn heeft toegestemd officieel
webmaster van ZIùVP te worden. Op de algemene vergadering van 19 april a.s. in Bilthoven
zal hq worden geihstal leerd.

Heeft u trouwens onze website al eens bekeken?

Fp dF n z.s.!,n. nap r rTrqw.s,f,udiçsrpep-.ztgtrt:ld

Wij hebben Maarten gwraagd om ook in het mededelingenblad over de laatste

ontwikkelingen te rapporteren. Dc site wordt regelmatig gevonden, door o.a. expatriatcs, en

begint ook al nieuwe leden op te leveren.

Digifgle ygrzep4ing

Om de kostcn van druk en verzending te verlagen is het bestuur voomemens in de loop van

hetjaar een pr.oef te gaan doen met de elektronische verz"ending van convocaties, agenda's

en veilinglijsten.
Hiervoor zouden grarne beschikkcn ovor uw c-m¡iledrcs. Mocht u dit nog niet hcbben

doorgegeven, zend d¡n uw mail n¡¡ri.diikstra50 chello.nl

Jubilçu.rr ãI{P- lostex 17:19 oktpþçr 300S

De afgelopen tijd is er gezamenlijk overleg geweest tussen de vertegenwoordigers van ZWP
(Nico de Weijer en Dick Klasen), Dai Nþon (Leo Vosse en Rob de Vreng) en de

organisatoren van Postex 2008 (Leen Louwerce en Ben Mol).
Hicruit zün de volgende aßpraken overeengekomen:

.3. Gezamenlijke viering van de jubilea van ZWP (a0 jaar) en Dai Nippon (60 jaar).

* ZowelZWP als Dai Nippon krijgt 104 kaders voor hun jubileumtentoonstelling.
.3. Het kadergeld G2per kader) wordt door ZWP voor haar leden bctaâld.
.!. Gezamenlijke receptie ZWP cn Dai Nþon op zoterdag l8 oktober.
.i. Gezamenlijk dincr ZWP en Dai Nippon op zaterdag 18 oktober.

* Beide verenigingen mogen elk I pagina's leveren voor de tentoonstellingscatalogus.
.1. Het particuliere museum Tukar Menukar verz.orgt de vulling van de vitrinekasten.

Zoals wellicht bakend, is er op Postex 2008 geen officiële jurering door Bondsjuryleden. De

tentoonstelling is dus een uitstekende gelegenheid om op geheel eigen, originele wijze mee te

doen zonder het gcvaar te lopen te worden 'afgerekend' (iets waar nogal wat leden bang voor
zijn). Oestreefcl wordt na¿r een zo breed mogelijk scala aan onderwerpen van een zo groot

mogelijk aantal deelnemers, in de vonn van één-of meerkaderinzendingen.

Wel is er een inteme Z}YP-jurering, om uit tc m¡ken wie de winn¡¡rwordt von dc Frits
Bender Wisselbeker, welke slschts in een lustrumjaarwordt uitgereikt

Tot op heden hebben de volgende leden toegezegd te z.¡llen deelnemen.

Airink - Bakker (F.L.) - Bakker (S.J.) *. Van den Berg - Dijkstra'- Hoogenboom * Kamper -
Klasen * Klip - Van Manewijk .- Rummens * Teunis - Tukker - f)e Weijer.
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Wel is er een interne ZWP-jurering, om vast te stellen wie de volgende winnaar wordt van de
Frits Bender-Wisselbeker, welke slechts in een lustnrmjaar wordt uitgereikt.

Een aantal leden, van wie wij vrijwel zeker weten dat zij willen deelnemen, heeft nog
niet geroageerd! Wacht niet langer, daar wij direct na I npril alle deelnemers op de
hoogte willen stellen vrn het nant¡l toegekende krders! Wij nodigen de 'twijfelaars'
in het biJzonder uit Bedenk, d¡t u al met één k¡der hunt deelnemen en dat de deelname
gratis Íst
Znnil uw opglye z.t.m. na¡r de secretaris!

TOT ZIENS OP POSTEX 2OO8!

SEE YOU AT POSTEX 2OO8!

HERZLICH \ilILLKOMMEN AUF POSTEX 2OO8!

SELAMAT DATANG KE POSTAX 2OO8!

FpJp p e qi i l¡stg. gypp puueg teq,,en PR

Brievenbeurs Gouda

De l5t lntcrnationale Brievenbeurs zal worden gehouden op vríjdag 2l en zaterdag 22maafi
a.s.. Locatie: Sporthal 'De Mammoet'o Calslaan 101,2804 RT Gouda. Thema 2008: Vervoet.
Info : www.brievenbeurs. com
ZWP zalmçteen propagandastand aanwezig zijn.

tr'ilatelie Centr¡¡l

Een groots evenement in het kader van 100 jaarNBFV, dat wordt gehouden op29 en 30
maart in het Spoorwegmuseum te Uft,echt. Vele unieke inzendingen spoorwegfilatelie, tevens
Nationale Dag van de Jeugdfilatelie.

Stnmn Prssionæ

6" NVPH-show, 1l - 13 april in de Brabanthallen in Den Bosch.

Holl.a4dfil¡ 2-ü)8

Hollandphila 2008 z-al op wijdag 6 en zaterdag 7 juni a.s. plaatsvinden in de Veluwehal,
Nieuwe Ma¡kt 6,3771CB Bameveld.

Poptex 2008

Postex 2008 zal van 17 tlm 19 oktober a.s. worden gehouden in de Americahal, Laan van
Erica 50, Apcldoorn.
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Dc Americ¡h¡l is nu ook rechtstreekr per trcln bcrcikbr¡r (lwcc mnl per uur), derr
næ:l h¡t trr¡cln g.n r-le h¡! hef nieuç,¿ strt¡on A-ncldoor:o De Mtten i-i seoDend.¡l-.Jluv}.vr.-1.----.-F--r

Om die redcn ziin dc pendclbusren vcrv¡llen.

Veendrmohlh 5

Nationale postzegeltentoonstelling l2 * 14 december 2008 te Veendam

I nformati e tl ü kstrawlg,s(Dkp¡plqnet,Ul

Eindel¡¡Ibegls

De Eindejaarsbeurs zal op maandag 29 en dinsdag 30 decembcr worden gehouden in tle
Veluwehal tc Bameveld.
Zie ook www.eindejaarsbcurs. nl

Kempenlile 2fi)7

llet was echt postzegetwerer tijdens 'Kempenfila 2007' in de Sporthal van de Kempen

Campus te Veldhoven. Het was kil buiten en de regen viel af en toc met bakken omlaag, z,odat

je brj verplaatsing van de tentoonstellingsruimte naar de restauratie onontkoombaar in

ge"onaheidsalarmfasc 'tood' tcrecht kwam. Dat is ook het enige slechte dat we van dit
õvenement kunnen zßggen. Zelfs het feit dat we een pasr uur moesten wachten voor we de

kavets konderi ophangan, kunnen we de organisatie niet a¡nrckenen: dat was cen gevolg van

miscommunicatie met de behecrclcr van de Sporthal. Ën de organisatoren werktcn zich

lstterlük het zurc€t uit het lijf om de holve dag tijdverlies in een pa¡r uur te compens€ren,

zodat iedereen toch nog rcdelijk op tijd zijn kaders kon inhangen. De sporthal was ideaal

voor een tentoonstelling: veel ruimte tussen de kaders. Boede belichting en voldoende

gelegenheid voor interessante ncvenactiviteiten. Ook de combinatie met de jaarlijkse

ientõonstelling van 'De Vliegende Hollander' gaf extra cachet aar¡ het evenement. Van de

nevenactiviteiien wa.s vooral de fototentoonstelling van dc 'Fbtogroep Veldhoven', die ons

o.a. nostalgische plaatjes lict zien van hoe dit nu volledig uit zijn voegen gegroeide dorp er

vroeger neón uitgezien, zcner de moeite waard. Een aardige gesle was, dat alle deelnemers na

anoop van de tentoonstelling een mooi ingelijste kopie van een pentekening van 'hel oude

Kempcnland' mochten uitkiezsn. Opvallcnd was verder de eriorme deelname van Belgische

jeugd. l)<x¡r hen werden vele speciale prijzen in de wacht gesleept. Waamm lukt het cle

zuiðerburcn zoveel beter om dc jeugd bij onze hobby benr,okken te houden, vrasg je je dan

onwillekeurig af.
Verschiltencle leden van de ZWP exposeerden dclen uit hun collectie. ln dc meerka¡lerklasse

behaalden twee leden de bekroning 'goud': Wim 'fukker (Australië-Airletters en

Aerogrammen; 80 punten) en Bert van Marrcwijk ('tussen NNG en IB: het tijdelijk VN-

bestuur over Westelijk Nieuw-Guinea; 84 punten). Van de andere declnemers in dc

meerkaderklasse, Frans Rummens met 'Michiel de Ruyter' en [¿o Jelsma met de

acrofilatelistische collec'tie 'Door de lucht naar [ndië' beschikken we niet over het resulta¡t .

Mogeldk acteenden zij in de prcpogandaklassc. Wel is nog vermcldenswaard, dat Frans

Rummens met 'zijn' blad 'The International BullAin for Netherlands Philately' een bekroning

Groot Vermeil ¡eha¡¿c. In de eenkaderklasse prcsenteerde Jan Hintz,en 'l)e Drie levens van

het m.s. Willem Ruys', tcrwijl Jon tloogveld zijn tcntoonstellingsdebuut mnakte (?) met
,portz.egels gebnrikt in West Nieuw (iuinea'. Ook van hun collecties kennen we de bekroning

helaas niet.
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ZlvP-clubQq¡þeqg¡þ!!!1g
ffideZWP-bokaaltijdensdeClubtef'toonstellingop24november
2007. De inzendingen wûr€n zeer gevarieerd. Naast ondenverpen binnen het a¡ndachtsgebied

van ZWP (t{rantõnbandjes Victoria, Veldpost NNG, Militaire wenskaarten Ned.-lndië,

Eerstedagenveloppen van de Ned. Antillen) waren er ook verzamelobjecten, die nauwelijks

raakvlakken hebben met tropisch Nederland of Ausbalasia (Europa anno 1943, De tady

Campbcll Correspondentie, Postkantor€n van Tilburg). Juist het tonen van deze laatste

categorie onderwerpen is kenmerkend voor de clubtentoonstellingen buiten de lustrumjaren.

Nagãnoeg alle aar¡wezigen namen deel aa¡r de gcmeenschappelijke lunch, die als vanouds

*.á goø verzorgd was door moeder en zoon Hoogstra. De jurering werd door de aanwezige

lede,niritgwocrd door de 'beste drie' inzendingen met 3, 2 resp. I punt(en) te belonen. Hoog

liep de slanning op tijdens het boncluur: wic zou de wanstaltige bokå81 met de verschrikke-

fij[c oren mea naar huis mogen /moeten nemcn? Sybrand Bakker met zijn inzending
.K-ttt"nb*d¡es Victoria' scoorde 19 punten, vi{¡¡cel brons. De 'Militaire wenslcaarten van

Ned.-Indië' "* B"tt van Manewijk waren met 20 punten goed voor zilver, maar de winnaar

van vorig jaar Jelis Klip met 'Militaire veldpost Yan €n naar Noderlands Nieuw-Guinea' werd

met24 puntcn ook dit jaar onbedreigd nummer l.
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ONTDEKKINGEN IN DE LA¡IG\ilERPIGE NAAMSTEMPELS VAI\I NED..INDIE

F.L. Baklrer

In de periode dat je een verzameling opbouwt van dB langwerpige naaurstempels (lang-
stempels) kijk je niet naar det¿ils. Je probeert slechts je verzameling zo compleet mogeläk te
maken, op basis van de bestaatrde catalogi.
Ik heb een aantal zegels met stempels, die niet in een catalogus vermeld stonden, naar Petef
Storrn van læeuwen opgestuurd, met het verzoek m[i antwoord te willen geven over deze
stempels.
Het antwoord van Pçter was duideliik de súernpels zijn echt en zijn niet eorder gezien.

Het eerste stempel, op de 10 cent Wilhelmin¿ grijs, betreft TIALAI{G (Afb. 1).
De plaats Tjalang hgt in Atjeh. Het sûempel Tjalang werd vorig jaar op een briefstukje op een
veiling aangeboden, met daarb[i de vermelding 'reeds eenmaal eerder gezien'.

Het tweede stempel, op de 10 cent Wilhelmin¿ hangend tnff bnrin, betcft
SALAK/KA¡,IIGORO (Afb. 2). Dit stempel ls¡vam ík pas tegen in de in 1995 uitgogeven
Poststempelcatalogus Nederlands-Indië 1864-1942 van P. Storm van Leeuwen. Daårin
beschrijft hii Salak als een Javaans bestelhuis.
Het hiçr getoonde stempel bestaat uit ¡vee concenüische ovalen met een vienegelige tekst
'POST-DISTRICT - KAÌ{IGORO - ONDËR-DISTRICT - SALAK'. Zældzaarnheid: RRR
Verder staat het sTempel niet vsrmeld in zün catalogus.Ik hram deze afstempeling pas tegen
in de uitgave van Bulte¡man 'Ned.-Indië Langstempels 1864 - 1950': I(anigoro (bestelhuis),
antafiovaal, waarin o.a de naarn Salak. Op hief RR& op zegel onbekend.
7-o is q nog een aantal, dat de moeite van het bekijken waard is.

.lt
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r,E,N RRITìiF' TIIT DTGOEL

F.L. Bakker

Deze briet die ik al lange tijd in mijn bezit heb, vond ik ærug toen ik iets a¿n het zoeken was

in een van mijn albums. Het is een vreemde brief met een vreemde frankering: drie zegels van

de Straits Settlements van 20 cent en twee zegels van Nederlands-IndiGi, ad fl. 1,50 (Afb.).

De zegels zdn afgestempeld met het langebalkstempel Digoel 30.9.28.4-5N. Ik zocht naar een

verklaring voor het ontstaan van dit merkwaardige poststuk. Mogelijk werd het verzonden

door eenõpvarende van een schip, want de rivier de Digoel is bevaa¡baar. De opvarende bood

de brief aan het loket van het hulppostkantoor Digoel aan. Het berekende porto is fl 1,50.

Er staan verdçr geen aanduidingen op voor extra porto. Bovendien is de aanwezigheid van de

buitenlandse zegels zeer merkwaardig.
De brief is geadresseerd aan de heer Westhoffin Weltevreden. Het binnenlands tarief is 12 %

cent tot 20 gran¡ en 20 cent 20-50 grarn.

Heeft oen van onze leden een idee over deze vreemde brief? ls het maakwerk?

Ik wacht uw reactie in sPanning af.
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Maart 2008-- zwP.150/010

T ve

f,lan Dijkstra

N.a.v. de gelukstelegramrnenvondst en de rol die Boekhandel'l'erlaak hierin speeide

ivã"*"tã fi inZñp 148; reacries op voorzetjes l0 en 11 in 7-'wP 149) z-oncl Jan l{oogveld

t*." tofi"ën van de .Nieuw Guineà Koerier', ondcr toevoeging van een tweede naam 'f)c

Groene,''en de tekst ,onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea' (,.{fb. 1). Wat is de reden

van deze tweede na-am "f)e Groene"?

wirîu""" dcze krant uit? Boekhanclel & Flan<lelsdrukaerij vlh "Gebr. TERLAAK", waarvarr

een d-er gebroe¿ers, F.H., op 3l juli 1962 nog directeur was. Op de editie van27 september

1g62,vl:¿kvoor aanvang van het uNTEA-bestuur, is zijn na¿tm verdwenen ('aft'}' 2)'

Wie heeft trouwens o.ít ¿it dagblad gezien binnen Ned. Nieuw-Guinea of traar Nedcrlan<l

verzonden als drukwerk?

vo.o,t' ned;'Íti:guwr :$uinea I

Boekhan.ds'I & Hu ndg'lsdru'lcker'ii

vitr "Gebr. TERLAAR(

4e

Telofoon
Postbô*

DTÑSDAG.31 .M,T fgûr

J

t
t

ÐEHGR@ffiNffii
onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw gu¡nea

Ultgave:

Boekhandel & Høndelsdrukkerii

vlh "Gebr" TERLAAK"

Dl¡estls
Red¡¿úte cn Admlnlgür*ür
OrarJel¡en Iî, Telsfoon 1?l

Posthox 4l

4e J¡I,{"IÈGANG NO, 3L?, DONDEßDAG 2? SDfIIDMBITR 1f}62
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goqB4pr{E l.q

Correspondentieadres
Han Dijkstra adresgegeycns zie colofon
E-mail j.dijkstra50@chello.nl

I Voorse_d.rqht vpuwþlad-'vrii yÊ,E,port1 Intçrlefip.gsltîmn Ko"eJi$fiané

Piet van h¡tten gaf ooit een kopie van e,en voorgedrukt vouwblad met Nederlandse en Duitse
tekst, in november 1941 verzonden uit Intemeringskamp Koetjatané (Nederlørds-krdië) naar
Duitslarid (Afb. 1).

Vanwege de aanduiding 'Vrij van port - Gebtlhr€nfrei - Franc de port' woeg Piet zich af of
dit stuk niet kon worden opgenomen in de níeuwe Geuzendam. Navraag bij de

redactiecommissie van deze catalõgus leverde helaa.s geen posidief resultaat op: hei stuk kan
niet worden beschouwd als een postwaardestr,rk.

Desalniettemin is het een sensationeel stuk dat niet eerder is gezien en dat wij u daarom niet
willen onthouden- Het is uiteinde$k via Medan en Irak in Duitsland aangekomen

Vraag: Wie heeft een dergeliik stuk ooit eerdcr onder ogen gehad?

2 Bq#qpgels lriqp B¡raf .op frflgment

Jan Hoogveld stuurde een gedeelte van een Nederlandse adreskaartn behorende bij een

posþakket dat via Sukarnapura 3.9.68 en Manol$ari I1.1.69 naar Ransiki werd verzondeno

a.k. 13.1.69 (Afb.2).
Het postpakket bläkt wij lang te zijn achtergehouden in Sukarnapura; \ilarirom is echter niet
duidelijk. Jan vindt de frankering met lrian Barat-portzegels bijzonder: 100 se¡r (doorzend-

kosten?) in rekening gebracht in Manolflilari, en de gebruikelijke 40 sen inklaringskosten, die
uiteindelijk in Ransiki door de ontvanger moesten worden voldaan.

De verklaring va¡r Jan beteffende de ta¡ieven klinkt beel plausibel.

Een leuke vondst, want je ziet wel veel posçakketfragmenten met eon 40 sen portzegel, en

soms ook met allee,lr een portzegel van 100 scn (tariefsverhoging?), maar zelden met een

gecombineerde ûankering.

Bij nadere bestudering valt op, dat deze beporting afr¡vijkt van wat in Nederlands Nieuw-
Guinea gebruikelijk was. Toen werden doorzendkosten slechts in rekening gebracht warmeer

er sprake l'y¿¡¡¡ van adreswijziging als gevolg van verhuizing, overplaatsing e.d. Deze

doorzendkosten werden berekend op basis van het binnenlandse tarief voor postpakketten.

Bestudering van het adresgedeelte laat zsen, dat hier van adrcswäziging geen sprake was.

Nt.393--.-
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Vragen

Werden in de lrian Barat-periode extra doozendkosten gerekend bij
dooruending van een postpakket via een hoofdpostkantoor (i.c. Manokwari) naar
een hulppostk¡ntoor binnen het ressort (i.c. Ransiki)?
Klopt mijn bewering dat een dergelijke behandeliug afrvijkt van de procedure
die in de IttNG-periode gebruikelijk was?

.J

¡

Ná Þat

1z;rii'.

Tri.en kian 3ar"a'b În"¡loliesi.e,

cn ¡dre¡ van de goadrcroorde

adrc¡¡o iu dst¡oai¡¡ie'

via Vlanokv¡a¡'i

f- .in clifor¡ ' ,{angaE.wi.fr. or.

¡n toutos lsttræ an chiffrer
æ

Val: docl. fr: ::or.

I

me solt

solt adre$sé
dedatb)

deI'avlsgue

d)
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qu'un avli
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3 Pgrf ,zesels op ,Indqnesisch f,ormqligr-X 13: oproeo -tgÍ,afhalen Ye.n
qanspteBpnd $tqh

Ook het volgende stuk is afkomstig van Jan Hoogveld. Het betreft een formulier X 13 van de

Indonesische Post- en Girodienst: een oproep tot het aûnlen van een aangetekend stuk in
Tanat¡ Abang (= Jakarta), voorzien van porteegels (Afb.3).

Jan geeft als toelichting: "Met name vanaf eind jaren'7O/begin jaren'80 lijken te laag gefran-

keerde brieven door de Indonesische PTT niet meer voorzien te worden van portzegels. Er
zijn wel enkele maakwerkstukken bekend. Ter voldoening van inklaringsrecht zqnze zeld-

zÃaffi.".

Het gebruik van porluegels voor een afhaalrecht was tot op hedcn onbckcnd. In dit geval

diende de ontvanger 450 Rupiatr te betalen. De hiervoor gebruikte portzegels zün van de

uitgiften l98l (75,-; 2x) en 1983 (300,-) en zijn gestempeld Jakarta 17.05.86.

Vraag: Wie hceft een dergeliik formulier eerder gezien en wÍe k¡n iets meer vertellen

over het gebruikvan portzegels op dse kr¡rten?

2'/s/ß ftlr,f/É.4

x13

No.

PAI{GGIIIIN bo¡bhog doosm
I
I
a

þmr@ dt þrrab,ü :

\
"\.

j

/
1

2 Rp

'. ,,
ü alsnatl¡n .r

i
-,.......fã."s::-

':::.::.:':.\':':1.

1) suirtpos tersàtut dl

taiggal ...,i t.
I

i
ITERTilIITAI{

îandalargon .2t ya¡lg bcthùh

E.t

t) Dlbl dengm hun¡f ôleh

Íi¡f bsrt¡k mcnerlmanyr.

2t Tandetr4srdltulírdcngan
tlntr' ¡tn¡ potlottintal.p+
makrlm cap tandalq¡gan
tldrlcdþorkø¡nkan.

No. C7 ..........¡.........
Nqi"X1.3,.....,....;;.,,;. ;i

" linda:nyatadlri lain:

...... r. a r r....r..... r...

B¡w¡lsh l€a¡3r¡ trnd¡türS¡¡r atalt trnOc nyatadiá lain,:

J'
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4 Bestelþuiee4-Kokaq Sn TPeP

Enige tijd geleden werden mij enkele briefkaarten aangeboden, waaronder twee opvallende.

Ze ãi1nafl<omstig uit Kokas en Toep, en verzonden naa¡ M¡. Bennetts in Bendigo, Australië.

De paart uit Kokas is bijzonder vanwege een in rood anilinepotlood geschreven vernietiging

Kokas 29 Sept. 1956 (Afb. 4). Het stempel Toep 9 Oct. 1956 op de andere kaart is van een

afivijkend û¡pe (Afb. 5).

Onmiddellijk gingen enkele bellen rinkelen en lampen branden, want ik had dergelijke

tu*t o urk , guãi"o. In mijn verzameling vond in 1qg enkele aan Mr. L. C. Bennetts

;;.dtdt briefÈaarten, vanuif Betaf, Demta, Genjem en okaba'

Verder hâd ik ooit van 
"en 

geëmigreærde Nederlander, die dhr. Bennetts heeft geken{ delen

van e€n conespondentie lekregin, waarin duidelijk werd wie Bennetts was en hoe hij te

werk ging.
Hij bleek een grote pacific-veru¡nelaar te zijn, die om die reden al woeg in de vijftiger jaren

i.ï*gJàling-had voor wat er rn het nieuwe verzamelgebied Nederlands Nieuw-Guinea op

prrdit;biå gebeurde. Om die redcn correqpondeog" tttj intensief met o.a. Roel Houwink

(Zeist), a" tout*Jç hoofdredacteur van het Nederlands Maandblad voor Philatelie. ook

ùuA-n¡ t"g4matie co-ntact met het hoofdkantoor van de PTT-NNG in Hollandia.

Bennetts was voo.ral zeer gelnteresseerd in stempels, in het bijzonder de bestelhuisstempels

(rual post offices). Om deze te verkrijgen kocht hij 5 ct-briefkaarten (Geuzendam 1), die hij
*t¡*"i zeker zelf met NNG-frankeerzegels bijfrankeerde en voorzag van zijn ad¡es in
Australië als ook van een Engelstalige tekst betreffende het kantoor van verzending.

Vermoedelijk verzond hij deze kaarten in een omslag naar Hollandia met het verzoek deze

door te sturen naar de bestelhuizen, alwaar zij van een afstempeling werden voorzieri. Aan de

bovenrand van de ftaarten vind men indn¡kken van paperclips, hetgeen de aanwezigheid van

een begeleidend briefi e suggereert.

Vermoedelijk verzamelde 'Hollandia' de kaartpn en stuu¡de ze vervolgens naar Austalië. In
een brief fáno*i 1957) van het Hoofdbestr¡r¡r aan Bennetts staat namelijk te lezçn:'olndeed,

Bosnilç Korido and Moeting did not yet return the card, I'll remind them.". Een verdere

aanwijáng, dat de kaarten niet rechtstreeks vanuit het bestelhuis naar Australië werden

verstuurd blijh uit de afwezigheid van stempels van doorgangskantoren

De tmnkering van de kaarten was m.i. onjuist. Het basistarief van een briefkaart was 7 cent,

maar dan ailãen binnenslands of als zeepost ¡raar Nederland en de West. Voor het overíge

buitenland gold een basistarief van 17 cent. Het luchtrecht was 15 cent. Het juiste tarief was

dus 32 cent en ntet22.
Niemand heeft Bennetts hierover lastiggevallen, hetgeen het verrroeden versterkt, dat de

kaarten gezamenliik werden verstuurd in een voorgefrankeerde of dienstenvelop.
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Infotm¡tie over de bestelhuizen Kokas on Toep

Kokas.
In het uitstekende kantorenschema '?ost offtces ærd 'bestelhuizen' in West New
Guinea''@tilæe bij ZWP nummer 149, september 2007) geeft IVim Vink als openingsdatum
van het bestelhuis Kokas 'before 18.10.1955'.
In een dienstbrief van I januari 1957 schrijft W.G. Antonio aan Bennetts: "Enclosed a

postcard of the rural post office Kokas. This post office does not possess a rubber stamp."
Dit verklaart de gesohreven dagtekening daar in ZWP 088/026 - NNG 566 als woegst
bekende datum voor het bestelhuis Kokas 'frl '57' (vierde hüartaal1957) wordt genoemd.

Toe!.
Vink geeft in voornoemde ZWP-bijlage van septembet 2007 1953 als openingsjaar voor het
kantoor Toe,p en 1956 als sluitingsjaar. Toen werd het bestelhuis Toep overgeplaatst naar
Kepi. In ZWP 0881026 - NNG 556 wordt voor Kepi als vroegst bekende datum ofv '56'
(vierde lnvartåal 1956) gegeven.

In de eerder genoemde dienstbrief van Antonio van janua¡i 1957 staat over Toep:'oToep is
vacaþd and the civil disüict officer is now settled at Kepi, also rçmoved the rural post office,
this later used a circle datestamp."
De kaart uit Toop stamt derhalve uit de periode dat het bestelhuis aldaar samen met de

bestuurspost overgeplaatst werd naar Kepi. Raadselachtig is het gebruik van een ander type
stempel, dat overigens wel op het oude (Afb' 6) lükt.

Vragen
. Kent iemand een andervoorbeold van een goschreven dagtekening Kokas?

¡ Was het oude 'regulierc' bestelhuisstempel Toep op 9 oktober 1956 al vemietigd
of zooþeraakt enwerd om dio reden ter plaatse een niouw stempol gesneden?

I



5 Eerste vlucht Amsterdam-Biak 1958: buitenlgnùg posf

De rneesten van ons kennen vast en zeker de 'Poolvlucht'-enveloppen (Luchçostcatalogus
'Vliegende Hollander' A 514,515: Amsterdam-Biah en D36,37: Biak-Amsterdam).
Iets rninder bekend bij niet-luchpostverzamelaars njn wellicht deze enveloppen gefrankeerd
met buitenlandse postzegels (Afb. 7' 8).

De twee getoonde exemplaren uit Gib¡altar resp. Muscate zijn beide gestempeld op 20
oktober 1958, dus ca. twee weken voordat de lt KLM-vlucht Amsterdam-Biak via de
Poolroute op 5 november 1958 plaatsvond.

Het is opvallend dat cle vanuit buitenlandse bestemmingen gestuurde enveloppen veelal uit
nogal onverwachte en exotische gebieden afkomstig zijn. Zo heb ik enkele door Tocila
geproduceerde enveloppen versfi¡urd vanuit Vaticaans&ad, Luxemburg en Szur Marino.
De op deze wijze verzorgde enveloppen vorrnen een populair verzamelgebied binnen de
aerofilatelie. Een beetje oneerbiedig zou m€n kunnen spreken van overbodig maakwerk: wat
kan het een inwoner van Gibraltar nu schelen, dat er een nieuwe luchtlijn is geopend tussen
Nederland en Ned. Nieuw-Guinea?
De hcle organisatie rond de verzending van dergelijke enveloppen moet gigantisch
gecompliceerd zijn geweest.

Vragen
r Knn een onzer leden, tevens aerofilatelist, meer licht laten schÍjnen over de gang

van zaken rond de venending van deze enveloppen?
r Was geadresseerde lleinz Grabowski vetzamelaar of handelaar, of beidc?
¡ lVie heeft nog exotischer landen van venzending dan de hier getoonde en

genoemde?

Afbeelding van de ogewone' 'Poolvlucht'-envelop. Is het u trouwens wel eens opgevallen, dat
het uurkarakter van het Biak-stcmpel op de achterzijde altijd '2' is?
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W. van Aalzum

Na enige tijd 'radiostilte' meldde de heer Van Aalzum zich weer rnet een uiterst interessant

overzicht van Zwitserse luchtrechten op post naar Necle¡lands-Indië.

ln er9n begeleidencle brief geeft hij aan eigenlijk niet meer te willen publiceren vanwege zijn
leeftijd; echter: z-onder aerofilatelie kan hij niet leven!

De heer Van Aalzum heeft om die reden zich o.m. bezig gehouclen met luchtrechten naar

Neclerlands-Indië tot 194'2. Zo z.ijn in het blad 'Aerofil' van febru¿ri 2008 de Ilelgische
luctrtrechten beschreven.

Vervolgens zijn de Z.,witserse aan de beurt gekomcn. Dit leverde er*.ele z,eer speciale en nooit
eerder voor het voetlicht gebrachte punten op.

" 1928-29. Een luchtpostbrief vanuit Basel verzonden moest worden gefrankeerd met
SF 2,75; vanuit Genève echter met SF 2,95.Dft had te maken met al dan niet geheven

bi nnenl ands luchtrecht;
. 1930-31 . Vier verschillende tarieven naar vier verschillende Ned.-lndische

bestemmingen;
. 1937 . Drie verschillende tarieven binnen vier maanden.

Brieven die deze tarieven kunnen illustreren, zijn uiterst moeilijk te vinden. Juist daarom acht

de heer Van Aalzum het zinvol om het tarievenoverzicht\:nZWP te publiceren.

N.B. Met'Kohl' wordt bedoeld:
Itola¡d F'. KohI, 'Die schweizerischen Flugpost'Zuslaglâxen ab 1919.

NgglÆdgçlig: In de verz.ameling van Han Dijkstra bevindt zich een aangetekende brief van

Zwitserland naar Babo (Afb.). Dagtekeningstempel Bem-Fischermätteli 2.XII.38-18;
potloodaanduiding 'via Clhiassa/S gr' en blauw luchtpostvignet. Verzotrden na¿r een geoloog

van de NNGPM. Achterzijde doorgangsstempel Napoli F'emovia 4.12.38 en aankomststempel

dubbele biff'agestempel Babo 22.12.38. 3-4N.
Of {e frankering juist is, is door ons niet vast te stellen, omdat we het Z,witserse aantekenrccht

niet kennen. Wie helpt ons uit de brand?

fiecherm

m
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1928 KLM

1929 KLM

1930 KLM

193' KLM

1932 KLM

150/021

Schweizerische Flugpost-Zuschlagtaxen
nach Niederl.Jndien

(ex Kohl)

KLM

KLM
IA

KLM

KLM onveranderd

KLM

KLM
via New York ab 2?6

I(LM ab Lydda
vla NewYorlt

via New York bls l0/3

Versuchsflüge
13t9 2019 2719 411011110

17t10 31t1014111 28111 12112

ab2419

bis 17/9 slehe 1930
ab 1l1O

ab9l7 Anschlusz Schlffe ab Medan

ab 111

bls März
bls lllär¿ (ab Aprll mit KLM)
April-Mai
ab Juni

Anschlusz an Schlffe ab Medan l0 je 5 g

onveranderd

onveranderd
als KLM

Rp 275Je 20 g oder Bruchtell
+ fnland Zuschlag* 20l20g

240
lnland Zuschlag. bis 31/8

215 bls Medan
235 bis Palembang
245 bls Batavla
250 bis Bandoeng

35

50fe5g(neue
Gewichtsstufe)

50

70
60

60

5()
r50

50
210

200

1936 KLM/IA onveranderd

1937 KLM

Opm." Anschlusz Schlffe" komt niet mêêr voor

1933/4

1935

r938

f939

1940

IA

1941

1942

* Für die Luftbeförderung bis zur Auswechslungsstelle

Nt.396 *---
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Door een mlsveñ¡tand ontving de redactie op het allerlaatste moment een bespreking van
de heer Van Aalzum van het door de verenlglng 'De Vliegende Hollander' ultgegeven boek
'Luchtpost een boeiende geschiedenis'. Hoewel wij het boek niet kennen, hebben wij
besloten publicatle van de bespreklng vanwege de actualiteltswaarde niet uit te stellen tot
een volgend nummer. VNP telt onder haar leden lmmers verpcheldene aerofllatelisten,
dle welllcht willen reageren en aanvullende lnformatle kunnen verschaffen.

De Aero Philatelist

W, van Aalzum

ln "De Aero Philatelist" verenigingsorgaan van "De Vliegende Hollander" staat sinds
1992 een serie artikelen onder de titel "Luchtpostgeschiedenis". Deze artikelen zijn nu
gebundeld in het door de veren¡g¡ng uitgegeven boek "Luchtpost een boeiende
gesch¡edenis".
ln het openingsartikel worden hoge verwachtingen gewekt "Routes, tarieven en
postmerken zijn belangrijke onderdelen" en "studie van en verbanden tussen die
onderdelen horen wezenlijk bii de luchtpostgeschiedenis".

De serie oveziend zijn de artikelen vooral beschrijvend en beschouwend en van nieuwe
gegevens is niet of nauwelijks sprake. Er wordt wel gesproken van nieuw
archiefmateriaal (2000-4), maar dat nieuw geldt meer voor de schrijver, de jaarverslagen
van de lndische PTT 1940 en 1941 waren bekend, van de lijst van KLM Napels vluchten
(2000-5) is niet duidelijk wat de onderliggende bron is geweest, een betrouwbare lijst is
te vinden in'Bridging the Continents in Wartime'van H.Aitink en E.Hovenkamp.

Het bestrijken van zo uiteenlopende facetten van de aerophilatelie vraagt een brede
kennis en goed inzicht en een weten en kennen van beschikbare kwalitatieve bronnen.
KLM's lndië-lijn en Nederlands lndië maken een belangrijk deel uit van de inhoud en de
bemerkingen hier betreffen deze gebieden.

ln de artikelen komt een breed scala aan feitelijke onjuistheden voor waaronder
ernstige. De schrijver vraagt begrip voor fouten (2005ô en boek lll), maar in de meeste
gevallen had iets meer zorgvuldigheid, iets dieper graven deze kunnen voorkomen. Voor
de serie geldt de in 2001 aan schr'tjver en VH voozitter gegeven waarschuwing:
kwantiteit gaat ten koste van kwaliteit.

Vooral tarieven moeten het ontgelden. De begrippen frankering en tarief worden door
elkaar gehaald. Van de vele onjuistheden zijn een paar voorüeelden geselecteerd op
basis van diversiteit.
Een niet bestaand tarief wordt uiþevonden (1998-4 afb.8) om het bedrag van de
frankering sluitend te maken. (Goud)centimes worden opgeteld bij centen (1995-3
afb.7). Een met port belaste brief (2005-5/108) wordt begeleid met een warrige

toelichting, waarin naast een onjuistheid een uitleg die voor iedereen, inclusief schrijver,
een onoplosbare puzzel is.
Jammer is dat bij een poststuk (2002-2 afb.4) ondanks een zeer uitvoerig verhaal een
voor de lezer belangrijk element ontbreekt, welke bedragen staan er achter de T?
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Ernstiger nog zijn de uit de lucht gegrep_el en mei grote nadruk geponeerde stellingen,
posi vüorOt iñHóno¡ulu opgehoudên(20004 afb.8) en de niet voor te stellen misser in de

ärt¡reten g7 en gg (2ooz¡ en 2) waar breed wordt uitgemeten dat de terugreis uit lndië

urn flnl'u 'Speciìf via Soerabaia en Semai-aäg. llgq-Denkende dat. Biþondeie

Stempels van deze plaatsen inhouden dat'die door de KLM werden aangedaan, meent

f,U i¡j" misvatting tä staven met brievenl Een overeenkomstþe denkfout is eerder

gémáakt (2002-2ãtb. S¡, waar hii Semarang-Medan,als traject betitelt.

óok de toþica is zoek, in de tekst bij afbeelding 10 (2007-1) laat hij het kantoor

TandjongÞinang (Riouw) het stempel "By KL!! to Medan" plaatsen en dan de p9s! 991 .

scñ¡p naär ueoãn gaan.'nl eerder heefi'schrijver problemen op dit punt, de brief 2001-

Slf Og gaat niet vanuit Medan via Singapore maar van Singapore via Medan.

Een inhoudel'ljk onbelangrijk maar karakteristiek voorbeeld van oppervlakkigheid is het

aantalvan ,Zevenhonderd -gewone 
teden" dat hij de VH geeft (2005-6), enkele nummers

eerder (200s2) staat in hetiaarverslag het aantalvan 395.

Het niet op de hoogte ziln van de stand van zaken bfi¡¡t uit het ovezicht van

buitenlandse tarievetinaar-Ned. lndië (200541W), waar "bij het ondezoek voor dit

artikel,, van de USA alleen het $0,70 tarief wordt gevonden,-!"Y'jJ er een uitvoerig

artikel van lwee VH leden beschikbaar is dat in 2002 zowel in Nederland (De Postzak)

als in de USA (APJ) is gepubliceerd.

Nergens wordt in het boek vermeld dat niet alle artikelen in originele tekst uit

'De Aero Philatelist" zijn overgenomen. Diverse teksten zijn, en dat zonder bron te

vermelden, gecgnigeerd, hersõhreven, weggelaten. De lezers van en/of "De Aero
philatelisf,'eñ ¡oef zal dit niet onmiddelliik opvallen wellicht, behalve bii de artikelen 87

en g8. Zou een opsomming van correcties en daarmee van fouten afbreuk aan het

imqgoggdaan hebben? . . j.
B¡j ãOrräctie van het warige stukje (zie boven) is men er nog steed_s niet helemaal uit

(¡ñ lnO¡e werd afgerond o¡iveelvouden van Zlzænl,zieZWP.138l21r-

De schrijver is organisatorisch'een zeer actief en verdienstel'tjk lid van de vereniging,

rnaar alionderzoðter/auteur overtreffen enthousiasme en inzet kennis en inzicht.

ván voortschrijdend inzicht in de loop der jalen blijkt weinig, _met de verschrikkeliike

misser in 2007 (art. g7lg) als dieptepunt. Dat het zo ver heefr kunnen komen, valt ook

het bestuur aan ie rekenén; diverçe inalen is op de situatie gewezen, de eerste keer in
januãii ãoor Ook is de vraag aangesneden waar de verantwoordeliikheid van de

iedacteur begint resP. eindigt..

. Het leesplezier van het boek hangt sferk af vg¡ het niveau van de gebruiker. Als

naslagbron voor teksten bij tentoonðtellingsinzendingen of publicaties is het niet zonder

meer te gebruiken.
Het regiJter is niet altijd even praktisch, waar is Afl. 29?

Het zou te wensen zijn dat het bestuur van de vereniging inzet en energie van leden

w"ei te gebruiken om essentiële zaken aan te pakken, zoals het opschonen van de

lu.ttpori.atalogus. Vooral hoofdstuk B met de favoriete KLM lndi&liin vraagt dringend

or 
"änpak, 

aljo.m. al jaren van een populaire vlucht als de'iPostjager" post 9p d9

i"rrgutrbnt uit lndië naar palembang en Medan.wordt vermeld, terwijl de "Postiager"

rechtstreeks doorvloog naar Alor Stai, beide plaatsen overslaand. ln de laatste editie is

zelfs een afbeelding vãn een brief naar Medan toegevoegd ter illustratie.



Een raadselachtig UNTEA-stuk

llert van Marrewijk

In de collectie Bender bevond zich het in Afb, llLweeryegeven stuk. Volgens Bender betreft
het hier een op de Eerste Dag van Uitgifle van tlN'fEA-zegels (l oktober 1962) nazr
Hollandia verzonden stuk, dat naar Nederland is doorgezonden, getuige het ontvangststempel
Amsterdam-Centraal Station 5.X.62. De frankering van f. 2,80 verklaart hij als volgt.
'Binnenlands postpakket tarief 4x f.0,25, aantekenrecht f. 0,40 en luchtrecht f.1,40, samen f.
2,80. Doorzendkosten naar Nederland niet belast'. Ik heb altijd twijfel gekoesterd aan der¿s

beschrijving. Allereerst vond ik geen enkel bewijs, dat het stuk op de eerste dag is verzonden
aangezien de stempelafclruk volslagen onleesbaar is. Ën, als het stuk is aangetekendn waarom
zit er dan geen aantekenstrookje op? Ook twijfel ik aan de 'doorzendtheorie'; er staat immers
geen adres in Nederland op het stuk vermeld.
Het lijkt mij waarschijnlijker, dat het stuk 'per abuis' tussen de post naar Nederland is
geraakt, na aankomst in Amsterdam is voorzien van een aankomst- of retourzendstempel, eerr

'R' van retour * meeryoudige onderstreping van 'I{ollandia' en wçer is teruggezonden naar

Nieuw Guinea. Mogsliik was het pakketje zndanig beschadigd, dat het in Amsterdam in een

PTT-envelop of ra'ikkel is herverpakt, waarbij de originele adressering en het afzenderadres op
het nieuwe pakketje werden getapetet (Ju mar woord, ma¿r het moet echt zo van De Dihkc).
'l'enslotte dan de frankering. Daar ben ik nog niet helem¿ual uit. Het tarief voor een

binnenlands pakket tot I kg bedroeg f. 1,50. Voor luchtpostverzending moest per 50g f, 0,10

extra worden geplakt. Voor dit pa*ùetje van 7709 dus f. 1,60. Er zou dan f. 3,10 moeten zrjn
gekweten en niet f. 2,80. Rq ra wie weet iets beters?

Het afzenderadres, waaruit blijkt dat het stuk afkomstig is uit Biak

UNTEA.102
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Fnd Enürbl.¡ Ap Mob¡ar¡¡

nc'sEat-Et2
Amlu¡tcrd op lrf atikel vut Hat Tetmis in ZIVP 149 (reptønbcr 2007) norden hier
chrmologi*b vr¡r E 4l Um E 82 de ungctmffcn kantoorrletnpcb mét nunmcring
r¡ngpgSvcn
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Vanaf E-81 ( 28-01-?4) Lion Bernhartl $cott worden de
de eerste dag env eloppen el,rkel nog afgesterupeld met
bi j zondere (gelegenheicls) sternpel.
ALl-e overige stempels op de enveloppen zijn nu komen
ùe vervallenl
Wj.j hopen d.at d.eze i¡aventarisatie vidn E-41 i/n n-52 de nodige
reaeties za1- oproeperirhraarvoor alvast onze dar'lk.

Verder w111era wi j d.eze huidige iavbntarisatie 'rvervolgemrt
net een verdere over het begin van de Nederl. Antillen,
t.r,t¡. de VOORIO?ERS v;.,.n 26..Ð7-4.9 t,/n 22-02'57, met
aansluj-tend. E I t.m E4l. om het geheel t,z.t,. te besluiten
met de vroege voorlopers van Curacao lot en rnet 03- ll-48.

opzegels
het



Blokstempels van Curaçao (velvolg)

Rinus Dekker en Bert van Marrewiik

Naar aanleiding van de bijdragen van Bert van Marrewijk over de Kwartierstempels van

Curaçao in ZWP l4S (N4.006-00S) çn 149 (N4.014-016) stuurde Rinus Dekker enkele

aanwllingen. Allereerst een wat betere afilruk van het door Bert al gemelde stempel
.Kwartier 63'. Dit in rood uitgevoerde stempel van NOV 8 2007 heeft het logo 'Nieuwe
poslNedcrlandse Antillen' (Afb.l). Heteelfde logo in betere kwaliteit vond hij ook op een
.Bewijs van Terpostbezorging' van AUG l0 2004. Dit stempel is ook rood en heeft

volgnummer 3 (Afb. 2). Tenslotte een fraaie afslag van het rode stempel 'Kwartier 6l',
difi¡aat met het oude logo 'Post' van DEC 10 2001 (Afb.3). Behalve deze Kwartierstempels

en een stempel 'Sta Rosa 26' van Sep 2007 (niet afgebeeld), stuwde Rinus nog twee

intrigerende stempels mee, t.w. een stempel oAanget./I(ooi 001'van DEC ll 2000, helaas

zonder toelichting over het wat, waâr en \ryaarotn van dit stempel (Afb. 4), en een sternpel
,MCB Curaçao' van NOV -6 2A07 met het adres 'Bloempot 14' (Afb. 5). Dit is
waarschijnlijk een bankstempel (MCB = Maduro & Curiel Bank), dat door dezelftle fabrikarit

wordt g"t"u"td als dc postale blokstempels. Wat beækent hier de aanduiding '14'? Is dat het

huisnummer van de bank of een volgnummer?
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Blokstempels van de Nederlandse Antillen:
Curaçao AFZ,MIC en Bonaire PlaYa

Bcrtvan Marrewiik

Verschillende van mijn eerdere vragen over Antilliaanse bloksternpels met het 'Posto of
oNieuwe Post'-logo (o.a. 'Kwartierstempels' van Curaçao en 'Elitepost') zijn inmiddels
beantwoord; zie elders in dit blad. Dat moedigt mij aan om nieuwe stempels onder de

aandacht te brengen. 7Ã 1urof ik in de collectie Huizinga vier afdnrkken aan van het

blokstempel oCuraçao AFZMC' (Afb. 1). Op het aþbeelde stuk (van23 AUG 2002) is de

stempelafclruk met zwarte inkt aangebracht; de drie andere afdrukken (van resp. 03 DEC

2002,20 DEC 2002 en 12 JAN 2003) zijn groen. Alle stempels hebben volgnummer 37. f)e
afkorting doet mij denken aan de afkortingen van academische ziekenhuizen op Nederlandse

cilinderbalkstempels (Amsterdar¡ Z.O.-ANIC: Utçcht-AZU). Dat leidt dan tot iets als

Antilliaans Federaat Ziekenhuis/lvledisch Centrum, maar deze afleiding zal wel behoren tot dç

categorie 'Leuk bedach jochie, maar het slaat nergens op'. Wie van de lezers kent de ware

betekenis van de afkorting AFZMC? En zijn er ook andere stempels dan nr. 37 op deze

postvestiging gebruikt?

Een ander intrigerend blokstempel, is dat van Bonaire Playa. Of eigenlijk moet ik zeggen 'zijn
de stempels', want er zijn tenminste twee varianten (Afb.2 en 3). In het stempel van Afb. 2
(van DEC 04 2000) staat de kantoomaam oPlayao op regel 2, direct onder het oPost'-

beeldmerk, terwijl ds eilandsnaa¡n en het volgnummer op de onderste regel onder de

datumaanduiding vermeld zijn. Bij het andere stempel (van FEB 20 2001) staat de

eilandsnaam op regel 2 en nogmaals achter de kantoomaam 'Playa' op regel 4. Dit stempel

heeft geen volgnummer. Beide stempelafdrulcken zijn zwart. Wie van dc lezers kent

blokstempels van 'Playa' in andere uitvoering, met andçre volgnummers of in andere kleur?

Een aardige bijkomstigheid is, dat het in Afb. 2 afgebeelde stuk is voorzien van een

aantekenstookje 'Rincon'. Is het kantoor 'Playa' de opvolger van 'Rincon', of hebben ze bij
gebrek aan eigen R-strookjes deze van het buurdorp geleend, maar vergeten om de
plaatsnaamaanduiding aan te passen?

Voor de volledigheid vermeld ik nog een derde blokstempel van Bonaire, dat eigenlijk hier
helemaal niet thuishoort. Het is een 'Port Betaald'-blokstempel, dat kennelijk bij tijd en wijle

. voor aßtempeling van gefrankeerde stukken is gebruikt (Afb. 4). Ik ken twee van deze
afdrukken, beide in zwart en uit l999.In beide gevallen is de maand niet leesbaar.

NA,
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Meerregelige langstempels van Aruba

Bert v¡n Marrewijk

Uit de bakken van de Partijencenhale in de Haagse Piçt I'Ieinstraat dolf ik een stapeltje
aangetekende poststukken van Aruba op, dat ik bij een eerdere gelegenheid bad laten liggen,
omdat de stempels moeilijk leesbaar waren. Dat ik ze in tweede instantie toch maar meenam,
lag primair aân het feit dat vier stukken een krabbel op het algemene aantekenstroo\ie
oAruba' vertonen, die bij nader bestudering de afkorting 'SN' leken te verbeelden. lnderdaad
blijken al deze stukken afkomstig uit San Nicolas (Afb. 1). Reden genoeg om ook de
stempels eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Drie van de brieven uit San Nicolas
hebben een drieregelig stempel zonder (duidelijke) omkadering en met de tekstdelen
'Aruba/datun¡/stempelnummer'. De data liggen tussen maart en december l99l en twee
hebben een leesbaar volnummer 'No.7' (Afb. 2). De vierde omslag uit San Nicolas is
ontwaard met een datumstempel 24 FEB. 1992 (Atb. 3). Twee andere brieven dragen een

aantekenstrookje Oranjestad en zijn ontwaard met een vierregelig stempel 'Oranjestad/
Aruba/ dah¡m/ volgnummer'. De enige goed leesbare aßtempeling heeft volgnummer 'No 2'
en datering 28 DEC. 1990 (Afb.4).
Bij enkele stempels trof ik een vage aanduiding v¿m een omkadering aan. Wie kan duidelijker
aßlagen van deze stempeltypen tonen enlof bezit afclrukken van stempels met andere
volgnummers?

.
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Rio Canario (vervolg)

Bert vnn Marrewijk

De stempels Rio Canario mogen dan nooit in gebruik zijn geweest (ZWP 149-NA.0l l) het
stadsdeel Rio Canario bestaat wel degelijk. Henk Teunis stuurde enkele stukken rnet Rio
Canario in het ontvanger- of afzende¡adres (Afb. I en 2). lk (BvM) heb er de onvolprezen
Encyclopedie van de Nederlandse Antillen (l) maar eens op nageslagen en lees daar, dat Rio
Canario een onderdeel is van Emmastad, de woonwijk gelegen aan de noordzijde van het
Schottegat, die lange tijd alleen bewoond werd door Shell-employés, maar sinds de jaren
zestigzijn geografische en sociale isolement heeft verloren. En voor wie het helema¿l precies
wil weten, voeg ik een kaartje toe uit de'Geschiedenis van de Antillen', blz 169 (2). Hierop is
de ligging van de verschillende wijken van Willemstad weergegeven.

(1) J. Ph. De Palm (red.), 1985. Encyclopedie van de Nederlandse Antillen. 2c herziene druk.
V/alburg Pers, Zuþhen/Van Dorp-Eddine N.V., Willemstad, Curaçao.
(2) L.Dalhuisen et al. (red.), 1997. Geschiedenis van de Antillen. Walburg Pers, Zutphen.
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Het stempel 'REKEN PLICHTIGXI'

Bert van Marrewijk

Nededandse militairen in werkelijke dienst op Aruba eIr de Nederlandse Antillen mogen voor
verzending van brieven en kaarten naar Nedcrland gebruik maken van een gereduceerd
posttarie{ i.c. het binnenlandse tarief. In veel gevallen gebeurt dit via de geschreven
aanduiding 'militair' (Afb. 1). In een partij Giro-enveloppen van in de Nederlandse Antillen
en op Aruba woonachtige rekeninghouders hof ik enkele exemplaren aan met een rood
stempel met de tekst 'REKEN PLICHTIGE/lvlariniers Kazehe Savaneta'. Twee van deze
enveloppen waren gefrankeerd met zegel NVPH 71 tegen het binnenlandse tarief van 55ct
(Afb 2), de derde was geheel ongefrankeerd (Afb. 3). De laatste is wellicht door een naar
Nederland terugkerende marinier meegenomen en hier op de post gedaan.
Mijn waag is wat de betekenis is van dit stempel en met name van de term'Rekenplichtige'.
Is dit een soort facter¡r van de Marinierskazerne, die zijn dienststempel benut om zich als
militair in actieve dienst kenbaar te maken? Of schuilt er meer achter dit stempel en het
gebruik ervan?
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RInu¡ llcÌkcr

Reoclie op hel orlikel 'wol is Elile-Posl' ?, geploolsl in het

meàeOelihgenblod von seplember 2007 op pogino NA.gl8/019.

ln bovengenoemd orllkel bespreekl Sert von Monewlik 2 typen

blokslemóeb mel de leksl'Êlile-Posl. Hiedn stell hiieen drielol vrogen:

o ls hel loevoldol ol ziin slukken gedchl ziin oon de
Verlegenwoordiging von Nederlond in de Nederlondse Anlillen ?

Op de vroog of hel loevolis dol olle slempels geploolsl ziin op slukken,

gåri"f,t oonide verlegenwoordiger von Nederlond in de Nederlqndse

Ãntillen' kon ik wel onlwoord geven, dil ls loevol. De heer Huldngo, uil

wiens colleclie genoemde slukken ofkomslig ziin, wos werkzoom b¡ide
verlegenwoordiglng von Nederlond in de Nederlondse Anllllen. lk heb
h mitñ coileclþ ilukken dle oon ondere odressen {n vezonden. Ook

treO it persoonl[k slukken door middelvon 'Elile'Post' vezonden, hel is

zeker niel ullsluilend voor omblenoren.

¡ Wol is wore betekenls von Elile'Posl ?

Elile-Posl is hel besl le vergeliiken mel een lnsuloire ldus op het¿elfde
eilondf pdodly-servlce. Deze diensl is olleen beschikboor op de
eilonden Curoçoo en Sinl Moorlen.
Nleuwe Post Nededondse Anllllen N.V. honleerl ols nolm voor een
blnnenlondse brlef op hef¿elfde eilond een bezorgliid von 48 UUr, voor

een bdef noof een von de ondere Anlillloonse eilonden ls dot 72w¡.
Woorcchflnl[k wødt hier 2 respeclievelifk 3 werkdogen moe bedoeld.
Bif Ellle-Post wordl ols bezorgliid voor een bdef op het¿elfde eilond de
volgende werkdag oongehouden. De zending moel don wel voor
la:30 uur op een willekeurig poslkonloor op hel eilond worden
oongebodon, of ullerllik ló:30 op poslkonlgor 'Grool-Kworller' in hel
gevol von Curoçoo ol poslkonloor.'Phlllpsburg' op Slnl Moorlen.
Óe fronkering geschiedl nlel door m¡ddelvon honkeezegels. De

zending woøtbngehonkeerd oon hel lokel oongeboden en door
voonien von hel blokslempel 'Elile-Posl'.

Sinds wonneêf ElilePosl precies wordl oongeboden door de Posleriien

op de Antillen is mii niel bekend. De lodeven von ElilePosl komen in
oile loriefsoverdchten slnds ñl2voar,wdzíin er wol wlidgingen
geweesl:

Reods voor I I moorl 2ú2t wos hel lodof voor Elile-Posl lde precieze
lngongsdolum von deze lorleven is m[ onbekendf:

l-10 slukken
I l-100 slukken
Meer don 100 slukken

ANG æ,OO

ANG 1.S0/stuk
ANG 1,40/sluk
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(ler vergelijking: hel reguliere binnenlondse briefloriel voor eerì brief
von G20 grom wcrs mcl ingong vcln I I moorl 2m2 ANG 0,951.

Er wordl in zowel hel Nederlcrncls- ols Engelslolige loriefsovenichl von
I I moorl 2{lO2 vercler geen nc¡cJere inlormolie gegeven over ¡¡ewichl
of ofmelingen.

Mel ingong von l8 jonuori 2005 veronderen deze lorieven, en worden
er lorieven voor diverse gewiclrlen gegeven, in plools von lo¡ieven
olhonkelijk von oonlollen, De lorieven voor Elile-Posl zijn sinds lB ionuori
2005 niel meer verhoogd.

Íorlel blnnenl<rnd mel ingong von {in ANG}

tlile-Posl i¡t ¡cti'uoi zooj 2 fonucrl
mó
1,00

iã idurui¡ixñii

t0r -250
251-500

9-,91

- -!,19
.___J23.

.ua
._2,1e

?,70
3,00

,75

Lqq
2,13
2,33
2,59

1,53
l,9t
1,59

r,8ó

?,97.
2,1þ
2,90
3,22

78

99
2.26

20 I - r000 3,10 2,78

r00t-2000 3,0e

Zijn er meer uilvoeringen of volgnummers von deze slentpels
bekend ?

Op de vroog of er meer uilvoeringen of volgnummers von deze
slempels bekend zijn moel ik hel ontwoord op dil momenl schuldig
blijven, door lk momenleelgeerr loegong lol nriirt eigen colleclie het¡

l. ln een orlikel, gepubliceerd op 2 moorl 2002 in hel
nederlondslolige dogblod Amigoe, noor oonleiding von cJe

loriefsverhoging ingoonde ll moorl, wordl door de loenmolige
Posl-direcleur Hech¡rig Komproe duideliik gemookl dot oncJer

ondere de lorieven voor Elile-Post nlel worden verhoog(J.

Geroodpleegde bronnen:
. Engels- en Nederlondslolige loriefsovenichlen per I I

moorl 2002
. Toriefsovezichl per lB jonuori 2005
o Toriefsovezichl per 2jonuori 200ó
. Toriofsoverdchl per l2 februorÍ 200/
o Dogblod Amigoe
. Websile vctn de Nieuwe Posl Nededondse Anlillen N.V

lwv{w. n ppslno.cQrt:t I

a

gewicltl (in
qrom)

o-20

5r-100
2r-50

N4.050".---
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Exploitatie Postdienst Nederlandse Antillen

l)e postdienst van de Nederlandse Antillen werd tot voor kort onder de naam 'Nieuwe Post
Nederlandse Antillen' verzorgd door het Canadese postbedrijf Canada Post International
Limited (CPL), een dochterbedrijf van Canada Post Corporation. In het najaar van 2007 gof
CPIL te kennen het tweejarig contract per I december eenzijclig te willen beëindigen. Volgens
het bijgaande bericht, door Rinus Dekker geplukt van de website van het Curaçaose dagblad
Amigoe, werd over de vergoeding al in oktober 2007 een overeenkomst met de regering van
de NA bereikt.
Wie weet wie de Antilliaanse posterijen nu bestieren en hoe dat in de toekomst bij de
opsplitsing in twee autonome'landen' (Curaçao, St Maarten) en drie ogemeenten sui generis'
(Bonaire, St Eustatius, Saba) verder zal gaarfl

Antillen tevreden met vergoeding Canada Post
24 Ok|20O7, 18:19 (GMT -04:00)

WILLEMSTAD - Premier Emily de Jongh-Elhage (PAR) toont zich tevreden met het
onderhandelingsresultaat van het technisch team met Canada Post lntemational
Llmited (CPIL), nadat laatstgenoemde eerder te kennen gaf het contract voor de
exploitatie van Nieuwe Post Nederlandse Antlllen per I december eenzijdig te
beëlndlgen. Ganada Poet keert alsnog de nlmmer afgedragen concessiebedragen uit,
betaalt een penalty en laat een schuldenvriJ postbedr[f achter.

De laatste puntjes op de i van dit basisakkoord werden dinsdag gezel, nadat op 12 oktober
besprekingen hadden plaatsgehad op Curaçao. Het akkoord wordt door CPIL voorgelegd aan
de top van moederbedrijf Canada Post Corporation (CPC), die zich er morgen over zal
buigen. Gerekend wordt op groen licht,

Hoe hoog de penally - gesproken wordt over een 'vergoeding'- voor het openbreken van het
tweejarige contract is, wil Franklin Sluis niet zeggen omdal de ministerraad nog niet formeel
op de hoogte is gesteld. Dat gebeurt vanmiddag. De promier is alwelgeihformeerd. Sluis is
als beleidsadviseur van het Bureau Telecommunicatie en Post voozitter van de technische
commissie die de onderhandelingen aanging met de Canadezen.

'llet is wel méér dan waar wij mínimaal op hebben ingezet. Zo'n 30 tol40 procent meer", zegt
hij tevreden. Eerder berichtte deze krant over een claim die zou kunnen oplopen tot wel 25
miljoen gulden. Sluis wil er niet op ingaan. Naar zijn zeggen is de regeringsleider blij met het
resultaat.

Het akkoord houdt in elk geval ook in dat CPIL alsnog de 1,2 miljoen gulden per jaar - die
later gedurende de eerste vijf jaarwerd opgoschorl en uilgesmeerd over de reslerende viiftien
jaar - moet betalen. Dus 6 miljoen. Daar bovenop komt nog de niet nader bekendgemaakte
penalty. En, zoals de regering het postbedrijf in 2001 zonder schulden overdroeg aan CPIL,
zo díent Canada Post de aandelen weer in handen van het Land te geven zonder dat er nog
sprake is van financiële verplichtingen.

Post draait kostendekkend

De posterijen op de vijf eifanden komen daarmee weer in handen van de Nederlandse
Antillen. Het bedrijf heeft bijna 250 personen in dienet. Terwijl het Land voor de privatisering
en overdracht aan CPIL aan de (oude) Post jaarlilks 6 tot 7 miljoen gulden kwijt was aan
subsidies, draait Nieuwe Post inmiddels een stuk efficiënter. "Het bedrijf is kostendekkend en
maakt zelfs een bescheiden winst', zegt Sluis, die wel opmerkt dat het traditionele
postverkeer als gevolg van de concurrentie van internet een stuk minder is geworden en dus
innoverend moet uitkijken naar nieuwe producten.

ln het technisch team zitten naast Sluis ook de oud-premiers Suzy Camelia-Römer en Etienne
Ys, voorzitter van vakbond Abvo Roland 'Nacho' lgnacio en John van Schendel van Dírectie
Wetgeving.

Laatste nieuws Amigoe 20 februari 2008!

Nederlandse Antillen.
NA.051
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ovERzIcIIT VA¡f ARTIKELEN o.WR SURINAIVIE INiz.,\ilP

Fred Bruijning

Daar Suriname momenteel bü ZIVP duidelijk in beeld is en er in de paginanummering enkele

foute¡r zijn geslopen, heeft de auteur een overzicht gemaakt van de artikelen die over

Suriname in het mededelingenblad zijn verschenen vanaf mei 2000 t/m september 2007 (ZWP

125 tlm 149).

N.B. I Paginanummers die in de registratie ajnovergeslagen zijn SUR 013 - 019, SUR 60

en Sur 108.

N.8.2 Bovendien zijn SUR 050-051 en SUR 052-059 in volgorde verwisseld.

N.B. 3 Tussendoor zijn ertwee vragen betreffende Suriname opgenomen die niet onder SUR

zijn geregisfreerd. Deze maken deel uit van de ruhiek'Voorzetie'= VR.

suR 001 - 007
suR 008 -012
suR013 * 019

vR 2002/09
suR 020 - 049

suR 052 - 059

suR 050 - 051

SUR 60
suR06l -062
suR063
suR0ó4 - 070
vR 20a/'/t3-14
suR 071 - 078
suR079-081
sUR 082 - 083

suR084* 085

suR 086 - 091

suR092 *097
suR098 - 100

suR 101 - 107

SUR IO8
suR 109 - 116

zwP 125/04 - 1,25110

zwP 126103 - 126107

ontbreken
zwP l32lr0
zwP t33107 -133137
zwP 134/03-r34ll0
zwP 134/16-l34ll7
ontbreekt
zwP t3sl26-135/27
z\rP t38104
zwP 139/25 -1,39131
zwP t40/lt - l40ll2
zwP t40/20 - 140127

zwP 140130-140132
zwP t42103 - 14210lJl

zwP 143105 - 143106

zv{P 144/tl - l$116
zwP t45130- 145/35
zwP 147107 *147109

zwP t48137 - 148/44
ontbreelf
z\,tP t49l6l - 149/68 september 2007

mel

oktober

april
juni

augustus

okfober

2000
2000

2002
2002
2042
2042

2003
2004
2004
2404
2004
2404
2A05
2005
2006
2006
2007
2047

maart
februari
juni
oktober
oktober
oktober
juni
september
februari
april
januari
juni

suR.117



Gebruik van oude portwaarden als frankeerzegel in Suriname

Fred Bruijning, Teus Kamper, Bert van Marrewijk en Henk Teunis

In ZWP 149 is een voorbeeld te zien van het gebruik als frankeerzægel van Su¡inaamse
portzegels uit de periode vóór de onafhankelijkheid. Inmiddels is duidelijk dat dit niet als
incident moet worden gezien, maar systematisch gebewt. Volgens Derk Hoek, die in augustus

2007 Swiname bezclcht, waren to€n op verschillende postkantoren enkele waarden van de

oude portzegels voor dit doel in gebruik. Over de herkomst van dit materiaal zijn twee versies
in omloop. De ene luidt, dat de oude portzegels zouden stammen uit de voonaad van het
bedrijf op de Kanaaleilanden, dat al die mooie plakplaatjes van Suriname maakt, die je nooit
op een normaal poststuk tegenkomt. De andere bron meldt dat de portzegels gewoon uit het
archief van de Surinaamse Posterijen zelf komen.

lntussen beschikken we ovetr enhele nieuwe voorbeelden, clie het gebruik van deze portzegels

illustreren. Teus Kamper bezit cen briefomslag, gefrankeerd met een paartje portzegels van f.
0,75 (Alb. 1). De stempeldatum is22.YI.07, een bewijs dat dit gebruik al enige maanden aan

de gang is. Een nog vroegere datum toont een brief uit de collectie van Fred Bruijning. Deze

in Alb,2 weergegeven brief met de onjuistc stempeldatum 24.4.87 (1987 moet zijn 2007!) is
exfia intcressant door de 'drievoudige' mengfrankering. Naast de portzegel (van f. 0,25) en

twee frankeerzegels van 35 cent uit de Sf.-periode, is tevens een oPort Payé'-zegel uit 1994

voor de frankering gebruikt. Fred merkt op, dat de gebezigde frankering vragen oproept. Het
juiste tarief van een gesloten brief op het tijdstip van verzending bedroeg SR$ 1,70 en van een

open brief SR$ 1,40. We mogen er vanuit gaan, dat de gewone frankeerzegels van Sf 0,35 en

de portzegel van Sf. 0,25 voor het nominale bedrag maar nu in SR$ valuta worden geteld,

samen SR$ 0,95. Dat zou betekenen, dat voor de 'Port Payé'-zegel nu SR$0,75 (of SR$ 0,45

in geval van €en open brief) wordt gerekend. Of heeft iemand een betere verklaring?

Bert van Manewijk kwam onlangs in het bezit van een gehavende 'zware brief aan het

Bureau Inschrijvingen van Wageningen Universiteil waarop een strip van 8 zegels van de

portzegel van 75 cent is geplakt (Afb. 3). De stempeldaturn van dit stuk is 05.X[.07, dat is

dus bijna 8 maanden later dan de brief van Fred. De voonaad portzegels is kennelijk
behoorlijk Soot. Dat wordt bevestigd door een mededeling van Mw. W. van Leesten-Samson,

voorzitter van de 'surinaamse frilatelisten Vereniging in Suriname', dat er nog steeds heel wat
strafportzegels van deze serie op het (hoofcl)postkantoor aanwezig zijn.

Henk Teunis tenslotte 'ontdekte' het meest spectaculaire nieuwtje: een aantal overdrukken in
SRjg valuta op verschillende waarden van de oude portzegels, waaronder ook een 'kopstaande

opdmk' (SR$ 3.00 op 50 CenÐ (Afb. 4). Hoe officieel deze opdrukken zijn en of ze ook eoht

op poststukken worden gebruikt is ons nog niet bekend. De zegels zijn inmiddels in de handel

verkrijgbaar. Maar volgens Henk zijn de kopstaande opdrukken niet in de aangeboden setjes

aanwezig. Die zullen op een 'geschikt moment' en tegen fanøstische bedragen wel in de

markt gezet worden. Een soort herhaling van de 'UNTEA'-affaire valt te wezen.

suR.118



Maart 2008* ---ZwP.150t052

Lúñ

c)ñ

I

I

I

¡

S'I,LTLN

. !, \ \ !\¡\. \ ,j\'l¡\ \
i 

"\,iç'!!w!u!!û

2
SUR.119



Maarr 2008-- **----*-*2WP.150/053

3

RT

vL.r!\ \.

ì..r:.1, .

f'1"t 'rnþrt'æ,ru

Ll

tUO.¡

II
a
a
a
a
a

a.a a
a
a
o
a
O

..4
a
a
a
o
o
a

suR.120






