Verschillende uitgaves
Net als Suriname kennen de Nederlandse Antillen ook verschillende series fdc’s. Er zijn er zonder
nummer, met verschillende E-nummeringen en met een logo. Van de ongenummerde fdc’s en fdc’s
met alleen een E-nummer is nog weinig bekend. Hieronder is een overzicht van de verschillende
logo’s en de periode waarin deze op fdc’s te vinden zijn of waren.
Vanaf E41 (10-3-1966) verschijnt dit logo. Het is tot nu toe
alleen in 1966 en 1967 teruggevonden.
Het Palm-logo verschijnt voor het eerst op E41 (10-3-1966).
Vanaf die uitgave is er bij elke nieuwe zegel een Palm-fdc, tot
E100 (1976). De enveloppen zijn van enigszins glanzend
materiaal en 19 x 10 cm groot. Het is het meest-voorkomende
type fdc. De handelaar die deze serie uitgeeft is Mouritz BV.
Het Lion-logo verschijnt voor het eerst op E41 (10-3-1966).
Vanaf die uitgave is er bij elke nieuwe zegel een Lion-fdc, op
hetzelfde soort glanzende papier als de Palm-fdc en ook 19 x 10
cm groot. De nrs E66 en E67 hebben een Palm- en Lion-logo.
Daarna verdwijnt het Lion-logo. De handelaar die deze serie
uitgeeft is Philips.
Het Windroos-logo verschijnt voor het eerst op E47 (1967).
Onder het logo staat het E-nummer. De enveloppen zijn van
gewoon papier en 19 x 10 cm groot. Ergens rond E120 gaat de
nummering afwijken van de E-nummering van de algemene serie
van de Posterijen. Bij E123 hoort een Kompas met nummer 125.
In 1979 lijkt deze serie te stoppen.
Vanaf E89 (1975) tot en met E99 (1976) zijn er twee Windroosuitgaven. De ene heeft het E-nummer onder het logo (zie
hierboven) en de tweede heeft het E-nummer naar het logo.
Vanaf E67 (1971) komt er een S-serie, vanwege het E-nummer
meestal “SE” genoemd. De vormgeving verandert in de loop der
tijd enkele keren.
Vanaf E91 (1975) heeft de SE-serie deze vormgeving. Vanaf E97
wordt de S weer even groter.
Vanaf E100 wordt dit de layout van de SE-serie. Bij uitgave
E121A (1979) van de Posterijen blijft de SE-nummering achter.
E121A komt overeen met SE120A. Dit verschil loopt later nog
op, want E205 komt overeen met SE198.
Vanaf E100 wordt dit logo de meest voorkomende. De Palm is
verdwenen. De papiersoort is dezelfde als die van de Palm
(glanzend) en het formaat ook (19 x 10 cm). Uitgeverijen is PTTNA.

