Verschillende uitgaves
Suriname kent vele verschillende series fdc’s. Er zijn er zonder nummer, met verschillende vormen
een E-nummer 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 t/m E48 (1966) is dit logo gebruikt. In het overzicht
staan er slechts enkele.
Het Palm-logo verschijnt voor het eerst op E45 (1966). Vanaf die
uitgave is er bij elke nieuwe zegel een Palm-fdc, tot de laatste
E117. De enveloppen zijn van enigszins glanzend materiaal. Het is
het meest-voorkomende type fdc.
Het Lion-logo verschijnt voor het eerst op E45 (1966). Vanaf die
uitgave is er bij elke nieuwe zegel een Lion-fdc, op hetzelfde soort
glanzende papier als de Palm-fdc. De nrs E84 t/m E86 en E89
hebben een Palm- en Lion-logo. Daarna verdwijnt het Lion-logo.
Het Kompas-logo verschijnt voor het eerst op E54 (1967). Een
enkele keer verschijnen er 2 verschillende uitgaves bij 1
zegelserie. Tot in de periode Republiek Suriname komt dit logo
voor.
Vanaf E56 (1967) verschijnt het zegel-logo. Regelmatig
verschijnen er 2 verschillende uitgaves bij 1 zegelserie.
RAM’s office
Vanaf 1965 t/m eind heeft een zekere Max Mahabali via het
zogenaamde “Ram’s office” FDC's uitgegeven. Direct aan hem
direct toe te wijzen zijn de FDC’s vanaf nummer 56 (1967). Dit
zijn de covers met als logo een postzegel, en aan het zegel een
tekstballonnetje. In het “tekstballonnetje” staat de tekst vermeld
“It is the same address for all your Surinam Firstday Covers
(completely)”. Tot en met nummer 68 (1969) stond in het zegel
zelf de tekst “RAM’s office” met daarboven een ramskop. Vanaf
nummer 69 staat er in het zegeltje onder de naam RAM’s office
het adres van de uitgever vermeld: Brokopondolaan 23-25 Via
Bella, Paramaribo – Suriname - South America
De laatst bekende uitgave met dit zegel kenmerk is nummer 96
(1973). Als drukker wordt drukkerij Roep genoemd, niet toevallig
ook gevestigd aan de Brokopondolaan…
Gelet op deze combinatie, en de claim dat men voor alle covers
(“completely”) bij dit kantoor terecht kan, lijkt deze uitgever de
centrale spil bij de uitgiften van FDC’s na 1965 in Suriname. Niet
voor niets beginnen vanaf 1965 diverse series zoals de Filatelie
Suriname (41), Palm (45), Lion (45) en Kompas (54)…
Vanaf E78 (1970) verschijnt dit logo. Waar de letters voor staan is
niet duidelijk (EER?). Bij een enkele uitgave zijn er 2
verschillende fdc’s met ditzelfde logo.
Dit vogel-logo is alleen op fdc’s E97 en E98 (1973) ontdekt. Het
is niet duidelijk waar het voor staat en of er meer fdc’s met dit
logo zijn uitgegeven.

Dit Centra-logo is alleen op E105 (1974) gevonden. Het lijkt een
eerste vorm van het Centra-logo.

Het vierkante Centra-logo komt voor op E106 t/m E109 (1974).

Het krans-logo komt voor vanaf fdc E106 (1974).

Vanaf E110 (1974) verschijnt het Centra-logo in deze vorm.
Dit logo (Zuid-Amerika met een pijl naar Suriname) komt alleen
op E116 en E117 (1975) voor.

Vanaf 1974 (E104) staat er geen apart datumstempel meer de enveloppen.

