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   L.B. Vosse, twee verschillende drukken van de frankeer- en luchtpostzegels WD Republik. 

 

     Ik heb me jarenlang afgevraagd hoe het mogelijk is dat van de frankeer- en luchtpostzegels met 

inscriptie REPUBLIK, van de door de E. A. Wright Bank Note Co. gedrukte drie hoge waarden, 

alleen de 25 R. in een afwijkende oranje kleur voorkomt. De 25 R. uit de series met inscriptie 

REPOEBLIK bestaat immers alleen in roodoranje. Daarom heb ik de laatste jaren alle hoge waarden 

uit de serie met inscriptie REPUBLIK die door mijn handen gingen op kleur gesorteerd en ben tot de 

volgende conclusie gekomen: 

     Van de genoemde serie bestaan twee drukken. Het verschil bestaat hoofdzakelijk in de paarse, 

groene resp. roodoranje omlijsting. De kleuren die gelijk zijn aan de series met inscriptie 

REPOEBLIK zullen ongetwijfeld uit een eerste drukgang afkomstig zijn. De tweede druk 

onderscheidt zich van de eerste door: 

 

eerste druk: tweede druk: 

De kleuren van de kaderrand zijn donkerder 

en feller. 

De kleuren van de kaderrand zijn lichter en 

zachter. 

De kleur van de afbeelding van resp. de 

soldaat met vlag, Dr. Mohammed Hatta en  

Ir. Soekarno is zwarter. 

De kleur van de afbeelding van resp. de 

soldaat met vlag, Dr. Mohammed Hatta en  

Ir. Soekarno is grijzer. 

 

   
 eerste druk.  

   

   
 tweede druk.  

 

     Zegels met opdruk Republik Indonesia Serikat, Ris, Ris Mederka en Ris Djakarta zijn afkomstig 

uit de eerste druk. 

     In een volgende uitgave van de catalogus Weense drukken zullen de verschillen opgenomen 

worden. 
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L.B. Vosse, de landkaart zegels van de RMS. 

 

     Door Hans van Weeren werd ik gewezen op enkele passages in het boek Ambon, Eer & Schuld1, 

die betrekking hebben op de door de Republik Maluku Selatan gedrukte zegels zoals zij staan 

afgebeeld in de catalogus Weense drukken onder code 104. Op pagina 106 van het betreffende boek 

staan de volgende zegels afgebeeld: 

 

    
 

     De tekst onder de afbeelding luidt als volgt: 

 

     De stichting Door De Eeuwen Trouw trachtte het belang van de Zuidmolukse kwestie onder de 

aandacht van het internationale publiek te brengen. Kennelijk verwachtte zij dat het argument van 

de strijd tegen het oprukkende communisme in het buitenland nog meer indruk zou maken dan in 

Nederland. Eén van de weinige tastbare resultaten van het “verbindingsproject” was een serie 

postzegels die de Belg Sweerts had laten drukken om het stichtingsbestuur te bewijzen dat hij het 

beschikbaar gestelde geld nuttig besteedde. 

 

     De stichting Door de eeuwen trouw ging op zoek naar een vliegtuig om naar Ceram te vliegen 

met een lading zendapparatuur, voedsel, medicamenten en wellicht wapens. Tijdens deze zoektocht 

kwam men in België in contact met een zekere Pierre Sweerts, een bedenkelijk figuur, waarvan later 

bleek dat het een bij verstek veroordeelde SSer was. 

     Toen ik de passages gelezen had, kreeg ik mijn bedenkingen over de juistheid, immers in de 

collectie Stolow die zich in het National Postal Museum Smithsonian Institution te Washington DC 

bevindt, bevinden zich de afgebeelde zegels. Het leek mij onlogisch dat de door Sweerts 

geproduceerde zegels bij Stolow terecht gekomen zouden zijn. 

     Ik heb vervolgens contact gezocht met een van de schrijvers van het boek, die mij niet verder kon 

helpen, maar mij doorverwees naar het Moluks Museum in Utrecht. Ik heb daar het archief van Door 

de eeuwen trouw mogen inzien en de bron gevonden, echter staat er geen enkele verwijzing naar de 

in het boek afgebeelde zegels, men spreekt uitsluitend over een serie postzegels. Mijn conclusie is 

dat de schrijvers voor de afbeelding enige hun ter beschikking staande zegels genomen hebben, 

wellicht – zonder filatelistische kennis – in de mening dat dat de enige bestaande zegels van de RMS 

waren. De zegels die in werkelijkheid in opdracht van Sweerts gedrukt zijn, zijn de “landkaart 

zegels” in de catalogus onder code 102 afgebeeld. 

 

   
   

 

 

                                                 
1 Doeko Bosscher en Berteke Waaldijk, Ambon Eer & Schuld, Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1985. 
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L.B. Vosse, een tweede Permesta uitgave. 

 

     Eind 1957 ontstond een opstand in delen van Sumatra en Noord Sulawesi. Op 15 februari 1958 

werd in Padang de PPRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia = revolutionaire 

tegenregering van de Republiek Indonesia) uitgeroepen. Zij voerden met alle middelen oorlog 

“Perdjoengan Semesta” met het regerende regime. De president van de PRRI was Sjafruddin 

Prawinegara, een voormalig minister in diverse Indonesische kabinetten. Deze dissidenten gaven één 

jaar na het begin van de opstand in Noord Sulawesi een serie van 4 postzegels uit. 

     De zegels zijn gedrukt in Formosa, met als afbeelding een kaart van Indonesië, waarop        

Nieuw-Guinea wit gelaten is. In de zeeën die de eilanden omgeven, staan in het wit figuren afgebeeld 

die een soldaat met zijn wapen, een vliegtuig en een oorlogsschip afbeelden. 

     De zegels komen voor met afstempelingen Kotamobagu en Inobonto van maart tot augustus 1959. 

De Permesta postchef van Kotamobagu heeft bevestigd dat de zegels ook gebruikt zijn in Matoling, 

Pontang, Tompasobaru, Pinasungkulan, Kalait, Tenga and Tambelang. 

 

 
 

     In de collecte van P.R. Bulterman bevindt zich een serie ontwerpen met het portret van     

Sjafruddin Prawiranegara, inscriptie PRRI en PEMERINTAH REVOLUSIONER REPUBLIK 

INDONESIA, lijnperforatie 10½.  

 

   
   

   
 

-01   1 sen paars 

-02   5 sen groen 

-03 10 sen rood 

-04 50 sen lila 

-05   1 Rp blauw 

-06   2½ Rp bruin 
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L.B. Vosse, een niet uitgegeven zegel voor Noord Borneo. 

 

 
 

De Indonesische autoriteiten meenden dat bepaalde delen van de archipel die (nog) niet onder 

Indonesisch gezag stonden, deel moesten worden van Indonesië. Zo begon in 1961 de zgn. 

„Konfrontasi politik” met Malakka, t.a.v. de soevereiniteit over Noord Borneo. Dit streven werd 

zelfs ondersteund met guerrilla activiteiten vanuit het Indonesische gedeelte van Borneo. Om de 

„annexatie” te vieren werden alvast postzegels voorbereid, maar uiteraard nooit uitgegeven. Slechts 

enkele onafgewerkte zegels zijn op de markt gekomen. 

Onderstaande correspondentie tussen Pertjetakan Kebajoran (de voormalige Kolff drukkerij) en        

S. Suryadarma (de bekende Indonesische postzegelverzamelaar, die zelfs op enkele Weense drukken 

staat afgebeeld) trof ik onlangs aan. 

Uit de berekening op de bijlage kan geconcludeerd worden dat het de bedoeling was een serie van 

zes verschillende waarden uit te geven, dus niet alleen de zegel zoals overgebleven en hier afgebeeld. 

 

     De vertaling van de op de volgende pagina afgebeelde brief luidt als volgt: 

 

17 juni 1964 

 

Aan zijne excellentie Luchtmacht generaal  

S. Suryadarma, voorzitter van de militaire adviseurs van de minister 

te Djakarta. 

 

Betreft: Drukken van postzegels voor de Verenigde Staten van Noord Borneo. 

 

Geachte heer, 

 

Met betrekking tot uw bezoek aan zijne excellentie Haji Muhammad Mangol, minister van 

buitenlandse zaken van de verenigde staten van Noord Borneo op 25 maart 1964 over de 

mogelijkheid tot het drukken van een postzegel bij de nationale drukkerij Pertjetakan Kebajoran 

delen wij u het volgende mede. De voorbereiding is al gereed. Wij willen uw mening over de 

problemen die kunnen ontstaan: 

1.  Politiek aspect: Is het noodzakelijk om goedkeuring te verkrijgen van onze minister van 

buitenlandse zaken met betrekking tot het drukken van de postzegel en de problemen op 

diplomatiek vlak die kunnen ontstaan. 

2.  Financieel aspect: Tot wie kunnen wij ons wenden voor de betaling. De geschatte kosten 

bedragen Rp. 2.175.000,–. 
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Uw antwoord zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

P.N. Pertjetakan Kebajoran 

Badan Pimpinan Harian 

bestuursleden, 

 

c.c.: Directie Bank van Indonesië. 
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Bijlage bij brief no. 620, gedateerd 17 juni 1964. 

 

Geschatte kosten: 

Postzegel: 

6 postzegelwaarden, elk 500.000 stuks, totaal 3.000.000 stuks met een geschatte prijs van Rp. 0,60 

per stuk = Rp.  1.800.000 

F.D.C.: 

25.000 stuks à Rp. 15,– =   Rp.      375.000 

        Rp.  2.175.000 
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L.B. Vosse, een niet uitgegeven zegel voor Noord Borneo II. 

 

   
Afb. 1 Horizontaal en vertikaal verschoven perforatie. Afb. 2 1 ringgit / $ 1. 

 

     Uit twee verschillende bronnen kwam onlangs onderstaande informatie. Van de in de catalogus 

Weense drukken vermelde zegel was uitsluitend de hierboven afgebeelde variëteit bekend. Het 

betreft een onafgewerkte misdruk, zonder gom, waarvan het zegelbeeld horizontaal verschoven is. 

Naar nu blijkt bestaat er ook een versie waarbij het zegelbeeld zowel horizontaal als verticaal 

verschoven is, de zegel is afkomstig uit een collectie die zich in Nederland bevindt. 

     In een eerder artikel behandelde ik de correspondentie die tussen Pertjetakan Kebajoran en           

S. Suryadarma plaatsvond over de serie postzegels die uitgegeven zou worden om de “annexatie” 

van Noord Borneo te vieren. De conclusie was dat het de bedoeling geweest moet zijn om dit te doen 

door een serie van zes postzegels uit te geven. Onlangs is in Indonesië de hierboven afgebeelde wel 

afgewerkte zegel, met gom, te voorschijn gekomen. Het gedeelte van Borneo dat al bij Indonesië 

hoorde is afgebeeld in wit, Noord Borneo in rood en de ruimte er omheen in groen. De voorstelling 

op de zegel stelt de bevrijding van Brunei, Sabah en Serawak voor, wat uitgedrukt wordt in het 

breken van de kettingen waarmee het vast gezeten zou hebben. De waarde van de zegel wordt in 

twee verschillende valuta aangegeven, de Ringgit voor Sabah en Serawak en de dollar voor Brunei 
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L.B. Vosse, Negara Islam Indonesia. 

 

     De hieronder afgebeelde zegels dragen de inscriptie Negara Islam Indonesia (de Islamitische staat 

Indonesië) en zijn waarschijnlijk uitgegeven door de Islamitische beweging Darul Islam. Het is 

onbekend waar en wanneer de zegels zijn uitgegeven, maar het zal waarschijnlijk het begin van de 

jaren vijftig zijn op West Java. 

     Twee zegels zijn uitgegeven, een 5 sen groen en een 15 sen oranje. Ze zijn gedrukt in vellen van 

acht op grof, grijs papier in een zeer slechte perforatie 8¼. Gebruikte zegels zijn niet bekend. 

 

  
 

     De Darul Islam was een Islamitische beweging, oorspronkelijk in 1942 gesticht door Sukarmadji 

Maridjan Kartosuwirjo als twee Islamitische milities, namelijk Hezbollah en Sabilillah. Toen in 

januari 1948 het Republikeinse bestuur met de Nederlanders over het zogenoemde Renville akkoord 

onderhandelde, werd dit door een aantal Moslim milities verworpen en volgde een gewapende 

opstand in Zuidwest Java. De milities vochten onder de naam van Darul Islam (huis van de Islam of 

Islamitische staat) tegen de Nederlanders en later ook tegen de Republikeinen.  

     In 1950 waren er ook opstanden op Centraal Java en Zuid Kalimantan, in 1952 op Zuid Sulawesi 

en in 1953 in Aceh. De beweegredenen voor deze opstanden waren verschillend, de drijfveer was 

echter meestal de stichting van een Islamitische staat met de sharia als wetgeving. Daarom 

verbonden deze opstandige bewegingen zich met de Darul Islam.   

     In 1953 stichtten de leiders van de beweging de Negara Islam Indonesia (de Islamitische staat 

Indonesië) met Kartosuwirjo als leider. In augustus 1962, na Kartosuwirjo’s gevangenneming, 

haalden Indonesische militairen 32 van zijn ondergeschikten over, hun acties te veroordelen en trouw 

te zweren aan de Indonesische regering, in ruil voor amnestie. Karosuwirjo werd in oktober 1962 

geëxecuteerd. 

 

 
Sukarmadji Maridjan Kartosuwirjo. 
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H. Ramkema, toeslag voor het Fonds Kemerdekaan op Java. 

 

     Van Sumatra zijn de postzegels met toeslag ten bate van het Fonds Kemerdekaan 

(bevrijdingsfonds) overbekend. Bij het noemen van de naam Fonds Kemerdekaan denkt ieder van 

ons onmiddellijk aan de nummers Sm 0115 t/m 0122 van de catalogus. 

     Veel minder bekend zijn de uitgaven van het Fonds op Java, hoewel deze waarschijnlijk in totaal 

veel meer profijt voor het Fonds hebben opgeleverd. 

     Allereerst moeten dan genoemd worden de bekende Indonesia 

Merdeka zegels (Jv 023 en 024), de eerste zegels van eigen ontwerp 

die de Republiek op Java deed verschijnen (12 januari 1946). 

Hoewel het op de zegels niet vermeld staat, werd bij de verkoop 

een toeslag van 100% ten bate van het Fonds geheven. 

     Daarnaast zijn van Java drie briefkaarten bekend met toeslag voor het Fonds. 

     Allereerst een briekaart ter herinnering aan het uitroepen van de onafhankelijkheid op 17 augustus 

1945, met een frankeerwaarde van 5 sen, uitgegeven op dezelfde dag als de beide genoemde zegels 

en eveneens met 100% toeslag, zonder dat het Fonds of de toeslag op de kaart vermeld zijn            

(Jv BK 3). 

     Verder twee briefkaarten met onderling gelijk zegelbeeld met een nominale waarde van 10 sen 

(het briefkaarttarief was inmiddels verdubbeld!). Het zegelbeeld bevat een aanduiding van het Fonds 

Kemerdekaan, maar noemt geen toeslag. De ene kaart (Jv BK 10) gedenkt in de tekst naast de 

zegelindruk dat de onafhankelijkheids afkondiging één jaar geleden is, de andere (Jv Bk 11) noemt 

op die plaats het Fonds. Een toeslag wordt nergens vermeld, maar de kaarten werden verkocht voor  

R 1,10. Dat betekent dus een toeslag van 1 roepiah, ofwel 1.000%!  
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     Nauwelijks bekend is echter, dat op Java de overheidsinstellingen een heffing ten bate van het 

Fonds Kemerdekaan legden op kwitanties. Deze heffing bedroeg 10 sen en werd op het stuk vermeld 

met pen, met stempel, of voorgedrukt op het formulier. 

     De volgende voorbeelden zijn mij bekend, gedeeltelijk uit de collectie van ir. Agus Wibawanto, 

tentoongesteld op de Panfila 1999 in Surabaya. 

 

 
 

  1. Peroesahaan air minoem  

(Waterleidingbedrijf) 

Pasuruan, december 1945  

 

  
 

  2. Solo suido syo 

(Waterleidingbedijf Solo) 

Solo, december 1945  
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  3. Kantor Peroemahan Indonesia  

(Huisvestingskantoor)  

Magelang, december 1945 
 

 

  
 

  4. Djawatan listrik  

(Electriciteitsbedrijf) 

Djokjakarta, mei 1946 
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  5. Djawatan listrik dan gas 

(Javaans Electriciteits- en Gasbedrijf) 

Djokjakarta, november 1946  

  (= betaling verhoogd met f 0,10 ten bate van het 

Fonds Kemerdekaan). 

 

 
 

  6. Djawatan listrik dan gas 

(Javaans Electriciteits- en Gasbedrijf) 

Djokjakarta, november 1946 

 

(tambah = toevoeging/extra) 
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  7. Peroesahaan air minoem Soerakarta dan Sekitarnja 

(Waterleidingbedrijf Soerakarta en omstreken) 

Februari 1947  

 
 

  8. Djawatan listrik dan gas 

(Javaans Electriciteits- en Gasbedrijf) 

December 1946 

 

(sokongan = bijdrage) 
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  9. Seloeran Air Pemerintah  

(Waterleidingbedrijf) 

Malang, juni 1947 

 

 

Ditambahkan F 0,05 oentoek Fonds 

Kemerdekaan Indonesia = F 0,05 

bijbetaald voor Fonds Kemerdekaan.   

 
 

10. Kantor Peroemahan Republik Indonesia                   

(Huisvestingskantoor)  

Djokjakarta, juli 1947. 
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11. Djawatan listrik dan gas 

(Javaans Electriciteits- en Gasbedrijf) 

Soerabaja, juli 1947  

  (steun aan de bevrijding) 

 
 

12. Djawatan listrik dan gas 

(Javaans Electriciteits- en Gasbedrijf) 

Soerakarta, juli 1947 

 

(tambah = toevoeging/extra) 
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13. Djawatan listrik  

(Electriciteitsbedrijf) 

Djokjakarta, oktober 1947 
 

  
 

14. Djawatan listrik dan gas 

(Javaans Electriciteits- en Gasbedrijf) 

Lasem, november 1947 
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15. Seloeran air  

(Waterleidingbedrijf) 

Malang, november 1947 

  

 

 
  

(sokongan = bijdrage) 

 
 

16. Kantor Peroemahan Republik Indonesia                   

(Huisvestingskantoor)  

Djokjakarta, maart 1948. 
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17. Djawatan listrik dan gas 

(Javaans Electriciteits- en Gasbedrijf) 

Lasem, april 1948 

 

(F.K.I. = Fonds Kemerdekaan Indonesia) 

 
 

18. Djawatan listrik dan gas 

(Javaans Electriciteits- en Gasbedrijf) 

Sragen, oktober 1948 
 

(tambahan = toevoeging/extra) 
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     Een heel andere zaak is de hier afgebeelde kwitantie uit Koedoes, 9-12-1945. De getypte regels 

betekenen: ter kwijting van de (op de ommezijde gespecificeerde) opbrengsten van de benefiet veiling, 

gehouden in de voorgalerij van de ambtswoning van de regent, ter gelegenheid van de herdenking 

der Indonesische onafhankelijkheid, op 17 december 1945. 

     Het stempel van het Fonds Kemerdekaan te Koedoes behoort bij de handtekening voor ontvangst, 

en betekent dat de opbrengst van de veiling, groot Rp 255, is afgedragen aan dat Fonds. Voor deze 

kwitantie was dus geen 10 sen toeslag vereist!  
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H. Ramkema en H.P. van Weeren, de inflatiezegels van Zuid Sumatra. 

 

     Onlangs zond iemand aan de heer Ramkema een fotokopie van een velletje van twintig zegels van 

R 25,– van de Republiek Indonesië met inschrift segel-inflasi. De inzender meende dat het 

fiscaalzegels betrof en wilde graag een oordeel daarover. Door de publicatie van de Catalogus 

Fiscaalzegels van onze vereniging leek de heer Ramkema de meest aangewezen persoon voor die 

beoordeling. 

 

 

 
de onderdruk. 
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     De heer Ramkema realiseerde zich eens eerder een segel-inflasi te hebben gezien. Na enig 

speurwerk bleek, dat in de Dai Nippon veiling van 7 juni 1988 werd aangeboden: kavel 94: Interim 

Sumatra, vijf verschillende drukvariaties van het R 25 segel-inflasi, elk op een Rp 25 biljet NRI. 

     N.R.I. betekent Negara Republik Indonesia2. Kort na de ontvangst van de fotokopie werden 

enkele kavels met segel-inflasi aangeboden in een veiling van APPI, de Indonesische vereniging van 

postzegelhandelaren. De heer Ramkema slaagde erin een van deze kavels te verwerven en besloot 

toen contact op te nemen met de heer Van Weeren, die hij kende als een actief verzamelaar van 

bankbiljetten van de Indonesische revolutieperiode. Deze bleek juist bezig te zijn met een serie 

artikelen voor het IBNS Journal (International Bank Note Society) over bankbiljetten uit de 

revolutieperiode van Indonesië. Hij stelde voor de krachten te bundelen voor een behandeling van de 

segel-inflasi als eerste onderwerp voor zijn serie artikelen. Zo combineerden zij hun informatie voor 

een artikel voor zowel het IBNS Journal als voor Dai Nippon Sprokkels. 

     In oktober 1986 bezocht de heer Van Weeren de tandarts in ruste dr. Mohammed Isa in diens 

woning te Jakarta. Dr. Isa was de militair gouverneur van Zuid Sumatra3 en verantwoordelijk voor de 

uitgifte van de segel-inflasi. 

     Beide waarden, R 5,– en R 25,– vertonen als zegelbeeld een palmboom aan de kust van een meer 

met op de achtergrond een berg met wolken. De tekst op de zegels luidt: Segel-inflasi – R 5,–      

(resp. 25,–) – Rep. Indonesia – Daerah Mil. Istimewa Sum. Selatan, hetgeen betekent: Inflatiezegel – 

5 (25) Rupiah – Republiek Indonesië – Speciaal militair district Zuid Sumatra. 

     Dr. Isa deelde mee dat zijn staf de beide inflatiezegels had voorbereid met het doel de inflatie in 

toom te houden. In het bijzonder veroorzaakten de vele circulerende (rode) R 25,– biljetten 

(gedateerd Boekittinggi 17 januari 1948, PS 191a) een snelle inflatie. Deze bankbiljetten, die als 

afbeelding twee vliegtuigen naast andere middelen van vervoer toonden, werden dan ook “het 

vallende vliegtuig” genoemd. 

     Overdenkend hoe hij de inflatie kon beteugelen, herinnerde hij zich eens gelezen te hebben over 

een maatregel ergens in Europa, mogelijk Hongarije of Griekenland, waar men zegels gebruikte om 

de bankbiljettencirculatie onder controle te krijgen. Hij gaf daarop opdracht zegels te drukken (op 

nog voorradig dun doorslagpapier) en kondigde aan dat de oude biljetten gedurende een bepaalde 

periode konden worden ingewisseld. Daarbij werden twee ongezegelde biljetten ingewisseld tegen 

één biljet met een inflatie zegel, zodat het aantal biljetten met 50% afnam. 

     Hij had een aantal ongebruikte inflatiezegels, zowel van R 5,– als van R 25,– bewaard, knipte van 

beide zegels een exemplaar uit een vel en schonk deze als aandenken aan de heer Van Weeren. 

     Dr. Isa bewaarde ook enkele Boekittinggi biljetten van R 50,– (PS 194 variant) en R 100,–       

(PS 195c) in zwarte kleur. Hij vertelde daarover dat deze plaatselijk in Djambi waren gedrukt omdat 

de aanvoer uit Boekittinggi onmogelijk was geworden. Dat was een gevolg van de zich uitbreidende 

Nederlandse beheersing van Sumatra, waardoor de republikeinse troepen zich naar meer afgelegen 

gebieden hadden moeten terugtrekken.  

     Dr. Isa verklaarde ook, dat door de snelle inflatie de inflatiezegel van R 5,– nooit gebruikt was. In 

het onderstaande overzicht komen echter verscheidene zegels van deze waarde voor op kennelijk 

correct gebruikte bankbiljetten. Aangezien de druk bij deze olijfgroene zegels belangrijke verschillen 

laat zien (in het bijzonder in de donkerrode tot grauwbruine onderdruk), is het niet onmogelijk dat de 

zegels inderdaad ongeautoriseerd toegepast zijn (misschien lokaal). In die turbulente dagen verliepen 

veel zaken niet volgens het boekje. Maar het is ook mogelijk dat Dr. Isa zich de gang van zaken niet 

meer geheel juist herinnerde. 

     Ook de rode inflatiezegel van R 25,– toont belangrijke kleurnuances, vooral in de gele onderdruk. 

                                                 
2 Negara was de benaming voor de “deelstaten” van het beoogde federatieve Indonesië. De Republiek Indonesië nam als 

gevolg van de Renville overeenkomst (januari 1948) een positie in als een van die deelstaten. 
3 Bedoeld wordt uiteraard het republikeinse gebied, niet te verwarren met de onder Nederlands gezag staande Daerah 

Sumatra Selatan, die ongeveer de voormalige provincie Palembang omvatte. 
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     Er zijn ongebruikte zegels in omloop, zelf gehele vellen. Het is dus niet ondenkbaar dat 

inflatiezegels van overgebleven voorraad in een later stadium werden gebruikt om van onbetekende 

biljetten nog iets interessants voor verzamelaars te maken. Mogelijk is dat de bestaansreden van 

beide hieronder vermelde R 250,– en R 500,– biljetten van Benkoelen (PS 163 en PS 164a), van de 

twee afgebeelde biljetten met elk drie inflatiezegels en van beide R 5,– biljetten voorzien van een 

inflatiezegel van R 25,–. 

     Niet onvermeld mag blijven, dat David August in een uit 1979 stammend artikel4 schreef, dat 

gouverneur Isa in Benkoelen resideerde toen de inflatiezegels het licht zagen. 

     Tenslotte menen we te kunnen vaststellen, dat de uitgifte der inflatiezegels plaats vond in 1949, 

op biljetten uit 1947, 1948 en 1949. 

 

     De bankbiljetten met inflatiezegels staan ten dele vermeld in twee catalogi: 

- als nrs. PS 410 en PS 411 in “Pick”: Neil Shafer and Colin R. Bruce II, Standard Catalog of  

World Paper Money, Vol. I, Specialized Issues, Iola WI, 1988; 

- als nr. H 527 in “Handjaja”: Sugiana Handjaja e.a., Indonesian Paper Money Catalogue         

1782 – 1996  [Jakarta, 1996 (niet vermeld)]. 

 

Overzicht van de tot nu toe bekende bankbiljetten met inflatiezegels. 

 

     Inflatiezegel van R 5,–, olijfgroen met donkerrode tot grauwbruine onderdruk (de onderdruk stelt 

een vogel in een lijnenspel voor). 

 Pick Handjaja  

  1. PS 410 – Op PS 185: R 5,– Bukittinggi 17.8.1947, blauw. 

  2. PS 410a – Op PS 189a: R 5,– Bukittinggi 1.1.1948, groen, twee rode 

serienummers. 

  3. PS 410a – Op PS 189b: R 5,– idem maar met één rood serienummer. 

  4. PS 410b – Op PS 192c: R 5,– Bukittinggi 1.4.1948, bruin op gele onderdruk, rood 

serienummer. 

  5. PS 410b – Op PS 192d: R 5,– idem, maar zonder onderdruk. 

  6. PS 410c – Op PS 387a: R 5,– Tandjongkarang 1.6.1948, lichtpaars, rood 

serienummer, in rood gezegeld en met aanvullend poststempel Kroë. 

  7. PS 410c – Op PS 387b: R 5,– Tandjongkarang 1.6.1948, donkerpaars, zwart 

serienummer, in zwart gezegeld. 

Inflatiezegel van R 25,–, rood met lichtgele onderdruk (waarschijnlijk hetzelfde beeld als bij de     

R 5,– zegel). 

  8. PS 411a H 527 Op PS 191a: R 25,– Bukittinggi 17.1.1948, rood, rood serienummer. 

  9. PS 411a H 527 Op PS 191a: R 25,– idem, maar met zwart serienummer. 

   N.B. Veel varianten in de serienummers. 

10. PS 411b  Op PS 191d: R 25,– Bukittinggi 17.1.1948, zwart. 

   N.B. Tot dusverre door de auteurs niet gezien. 

11. PS 411c  Op PS 355: R 25,– Pendopo 17.1.1949, zwart. 

12.   Op PS 189b: R 5,– (!) Bukittinggi 1.1.1948, groen, rood serienummer. 

13.   Op PS 163: R 250,– Benkoelen 1.6.1947, rood. 

14.   Op PS 164a: R 500,– Benkoelen 1.6.1947, rood. 

 

    Zoals eerder vermeld, schonk dr. Isa van elk der beide waarden een ongebruikt exemplaar aan de 

heer Van Weeren, geknipt uit vellen in zijn bezit. De in het begin van dit artikel genoemde fotokopie 

                                                 
4 David B. August, Indonesian Revolution 1945 – 1950: Emergency Banknote Issues, part II, IBNS-Journal 18 (1979),    

nr. 4, pag. 116. 
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van een velletje van twintig R 25,– inflatiezegels droeg het nummer 023896. Het door de heer 

Ramkema verworven velletje is genummerd 023921, en hij bezit tevens een veldeel van acht zegels 

met het nummer 023922. Waarschijnlijk zijn de zegels dus alleen gedrukt in vellen van twintig stuks, 

en zijn er een aantal vellen als ongebruikt restant overgebleven. Van de R 5,– zegels zijn echter geen 

vellen gezien, behalve dat van dr. Isa. 

 

Bij kleurenpagina nr. 2. 

Van bovenstaande lijst zijn afgebeeld: 

nr.   1. nr.   3. 

nr.   2. (met 3 zegels!) nr.   7. 

nr.   9. nr.   9. (met 3 zegels!) 

nr. 11. nr. 12. 

nr. 13. nr. 14. 

     Merk op, dat nu eens de voor- dan weer de achterzijde van het biljet is afgebeeld, afhankelijk van 

de plaats van de opgeplakte zegels. 

 

 
Een roerige periode. 
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L.B. Vosse, een leges zegel uit Salatiga en een nieuwe waarde uit Magelang. 

 

     In de catalogus fiscaalzegels worden 3 verschillende leges zegels genoemd, twee uit Palembang, 

waarvan één gedrukt vóór de Japanse bezetting en één tijdens de Japanse bezetting. Het derde zegel 

is van Magelang, gedrukt vóór de Japanse bezetting. Een vierde zegel, uit Salatiga, gedrukt tijdens de 

Japanse bezetting en een andere waarde van de zegel van Magelang zijn onlangs ontdekt.  

 

 
  

     De zegel van Salatiga zit op een vergunning voor de verkoop van een “1 mesin djait kaki merk 

“Singer” (een trapnaaimachine van het merk “Singer”) voor de prijs van f 40,-- (dengan harga f 40,--). 

     De vergunning is afgegeven op 24 februari 1944 (2604 Ni-Gatsu 24.-). De leges zegels zijn 

waarschijnlijk lokaal gedrukt en genummerd door middel van een numerator. Het inschrift     

Salatiga - Si (stad Salatiga) geeft aan dat de zegel tijdens de Japanse bezetting gedrukt moet zijn.  

     De vergunning is afgegeven door de 市長 サラテガ (Salatiga Shityo = burgemeester van 

Salatiga). De vertalingen van de beide andere stempels luiden: 願イ通許可ス (Negai toori kyoka su = 

vergunning voor het aangevraagde) en スマラン州庁 (Sumaran Syucho = stadsbestuur van Salatiga). 

De censor is 川崎 (Kawasaki). 

De zegel van Magelang met een waarde van Gld. 1.‒ bevindt zich op een bouwvergunning voor een 

huis (Idzin goena pendirian roemah) afgegeven door マザラン 市役所 (Kantor Kota Magelang = 

stadskantoor van Magelang) op 12 november 1943 (12 Zyu-iti-gatu 2603). De beide heraldieke 

leeuwen in de zegel zijn doorgehaald. De censor is 香藤 (Kato). 
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          Met dank aan Masa Tsuchiya voor zijn vertalingen. 
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H.P. van Weeren, IBNS LM-85, de circulatie van papiergeld in Nederlands-Indië en Indonesië, 

1940 – 1950. 

 

     In dit artikel wordt een algemeen overzicht gegeven van de omloop van munt- en bankpapier in 

Nederlands-Indië en Indonesië in de periode die begint met de Duitse bezetting van Nederland en 

eindigt met de geldzuivering van 1950. Het overzicht is mede bedoeld om eerdere en toekomstige 

artikelen over specifieke uitgiften van papiergeld in deze periode in de context te kunnen plaatsen. 

 

1. De circulatie mei 1940 – maart 1942 onder Nederlands gezag. 

 

     Op het moment van de Duitse bezetting van Nederland, mei 1940, waren er twee series 

bankpapier van de Javasche Bank in omloop en in 1941 werd een nieuwe serie muntbiljetten in 

omloop gebracht. 

 

A. Serie Coen II, uitgegeven 1925 – 1931. 

     De serie is genoemd naar de afbeelding van gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen (Hoorn,   

8 januari 1587 – Batavia, 21 september 1629) die wordt beschouwd als de grondvester van het 

Nederlandse gezag in de Indische archipel. Deze serie verving de serie Coen I, uitgegeven           

1897 – 1924. Gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. 

 

 
 

     De biljetten werden om redenen van veiligheid als halffabricaat vanuit Nederland verzonden en 

pas in Batavia door de Javasche Bank afgemaakt op het moment dat men nieuwe voorraad nodig had 

ten behoeve van de circulatie. De drukkerij van de bank verzorgde de druk van de handtekeningen 

van de secretaris en de president van de Javasche Bank en de datum. Op de achterzijde van het biljet 

werd als controlemaatregel een nummerstempel geplaatst dat correspondeert met de waarde van het 

desbetreffende bankbiljet en de datum zoals gedrukt door de Javasche Bank. Zo was in de leggers bij 

de bank bijvoorbeeld na te gaan dat een biljet van 500 gulden uit deze serie met controlenummer 

15865 gedateerd moest zijn op 19 augustus 1930. Met deze arbeidsintensieve veiligheidsmaatregel 

was in de 19e eeuw begonnen, deze serie was de laatste waarbij deze methode werd gebruikt.  
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Samenstelling van de serie Coen II: 

- 5     gulden paars (zonder portret van J.P. Coen), drie verschillende 

handtekeningcombinaties. Alle biljetten hebben hetzelfde 

watermerk met meermaals J B (Javasche Bank) in 

honingraatpatroon. 

- 10   gulden groen vier verschillende handtekeningcombinaties. 

- 25 gulden bruin drie verschillende handtekeningcombinaties. 

- 50 gulden oranje drie verschillende handtekeningcombinaties. 

- 100 gulden donkergrijs drie verschillende handtekeningcombinaties. 

- 200 gulden roodbruin drie verschillende handtekeningcombinaties. 

- 300 gulden paars één handtekeningcombinatie. 

- 500 gulden donkerblauw twee verschillende handtekeningcombinaties. 

- 1.000 gulden rood twee verschillende handtekeningcombinaties. 

 

B. Serie Wajang (Javaanse dansers), 1934 – 1939. 

     De serie is genoemd naar de Wajang Wongspelers, prinsen en prinsessen van de vorstenhoven 

van Solo (Soerakarta) en Djokjakarta, die zonder masker zelf de teksten van het wajang spel dansten 

en spraken. In 1928 werd besloten niet een aangepaste versie van de serie Coen II te laten 

vervaardigen, maar een compleet nieuwe serie. De opdracht werd op 31 maart 1930 aan de bekende 

kunstenaar C.A. Lion Cachet gegund. Deze had naam gemaakt als ontwerper van scheepsinterieurs, 

postzegels en ook Nederlands bankpapier. Gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. 

 

 
 

     De economische crisis van de jaren 1930 maakte dat er veel bankpapier van vooral de hogere 

waarden van de serie Coen II terugvloeide naar de kassen van de Javasche Bank. Als de kwaliteit 

acceptabel was werden deze biljetten om kosten te besparen opnieuw in omloop gebracht. Daardoor 

was er minder snel noodzaak om de nieuwe serie Javaanse dansers aan te maken dan eerder voorzien. 

De hogere waarden van deze serie (waarvan de ontwerpen al uit 1935 stammen) kwamen pas in de 

laatste jaren voor de tweede wereldoorlog in bescheiden hoeveelheid in omloop. Zo werden 

bijvoorbeeld in het boekjaar 1938/1939 van de Javasche Bank slechts 20.000 stuks bankbiljetten van 

f 100,-- aangemaakt, en geen enkele van de hogere waarden. 



_________________________________________________________________________________ 

 181 

   Het lukte de Bijbank van de Javasche Bank in Amsterdam om de daar aanwezige hoeveelheid 

gouden munten tussen 10 en 14 mei 1940, tijdens de inval van de Duitse troepen, naar Engeland te 

verschepen en alle aanwezige bankbiljetten ongeldig te maken. In Haarlem bij drukker Enschedé en 

Zonen werd het daar aanwezige drukmateriaal voor de Wajang serie vernietigd. 

  

Samenstelling van de Wajang serie: 

- 5 gulden paars en 

groen 

(afbeelding van een edelman uit Solo). Eerste oplage van        

1 miljoen biljetten in juli 1933, drie verschillende 

handtekeningcombinaties. Voor het watermerk werd het papier 

van de vorige Coen II serie gebruikt; meerdere keren J B in 

honingraad. 

- 10 gulden donkerblauw (afbeelding van een man en vrouw uit Solo). In 1933 in 

omloop, drie verschillende handtekeningcombinaties. 

Watermerk sierlijke lijnen. 

- 25 gulden paarsblauw (afbeelding van een hofdanser en -danseres uit Solo). De eerste 

bestelling werd gedaan voor het boekjaar 1935/1936 van de 

Javasche Bank, drie verschillende handtekeningcombinaties. 

Watermerk sierlijke lijnen. 

- 50 gulden veelkleurig 

met dansers in 

grijs 

(afbeelding twee edelen uit Solo). In omloop sinds 1938, één 

handtekeningcombinatie. Watermerk Godin van Recht en 

Waarheid. 

- 100 gulden veelkleurig 

met dansers in 

donkerpaars 

(afbeelding van dansers uit Djokjakarta). In omloop sinds 

1938, één handtekeningcombinatie. Watermerk Godin van 

Recht en Waarheid. 

- 200 gulden veelkleurig 

met dansers in 

bruin 

(afbeelding van dansers uit Djokjakarta). In omloop sinds 

1938, één handtekeningcombinatie. Watermerk Godin van 

Recht en Waarheid. 

- 500 gulden veelkleurig 

met dansers in 

donkerblauw 

(afbeelding van dansers uit Djokjakarta). In omloop sinds 

1938, één handtekeningcombinatie. Watermerk Godin van 

Recht en Waarheid. 

- 1.000 gulden veelkleurig 

met dansers in 

groen 

(afbeelding van dansers uit Djokjakarta). In omloop sinds 

1938, één handtekeningcombinatie. Watermerk Godin van 

Recht en Waarheid. 

 

C. De muntbiljetten van 1940. 

     Net zoals bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog ontstond bij het uitbreken van de tweede 

wereldoorlog door oppotten gebrek aan muntgeld. Omdat de inheemse economie vrijwel uitsluitend 

gebruik maakte van muntgeld, waarbij de grote zilveren munten van ½, 1 en 2½ gulden erg populair 

waren, moest snel een voorziening getroffen worden. Bij N.V. Kolff’s Offsetdrukkerij in Batavia 

werden muntbiljetten van 1 en 2½ gulden gedrukt. Het biljet van 1 gulden was in 1937 nog als 

reservebiljet door Lion Cachet ontworpen. 

     Er is nog een proefbiljet van vijf gulden in donkergroen voorbereid door Kolff. Dit biljet is 

gedateerd 15 januari 1942 (de verjaardag van de president directeur van Kolff, S. Terweij) met als 

serienummer KO 003016 (KO staat voor Kolff’s Offsetdrukkerij; 3016 was het telefoonnummer van 

die drukkerij). Het ontwerp was van de chef bedrijfsleider Johannes Wouterus Donkers van Kolff. 

Het is niet meer in oplage gedrukt door de Japanse bezetter. De heer Donkers heeft tijdens de 

Japanse bezetting ook nog niet uitgevoerde ontwerpen voor muntbiljetten van 1, 5, 10, 25 en 50 cent 

gemaakt. De wel uitgegeven muntbiljetten emissie van 1947, bestaande uit biljetten van 10 en 25 sen 

is eveneens van zijn hand. 
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Samenstelling van de serie Muntbiljetten 1940: 

 

- 1 gulden vaste datum 15 juni 

1940 bruin en groen 

afbeelding zilveren gulden uit 1937 en weefkam uit 

Sumatra op de voorzijde en stoepa’s van de 

Boroboedoer op de achterzijde. 

- 2½ gulden vaste datum 15 juni 

1940 bruin 

afbeelding van J.P. Coen op de voorzijde en wapen van 

het Koninkrijk der Nederlanden op de achterzijde. 

     Deze serie werd op 23 april 1941 aangekondigd en de volgende dag in circulatie gebracht. 

 

2. De circulatie maart 1942 – augustus 1945 onder Japans gezag. 

 

A. Het Japanse invasiegeld. 

     Het Japanse leger bracht speciaal voor Nederlands-Indië in Japan vervaardigd papiergeld mee. 

Het werd aan boord van de landingvaartuigen aan de troepen uitgedeeld en meteen in circulatie 

gebracht. Voor de overige door Japan bezette gebieden is vergelijkbaar papiergeld vervaardigd. 

Uiteindelijk circuleerden op Java en in de buitengewesten twee series, op Sumatra aangevuld met 

twee extra waarden. 
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Samenstelling van de invasieserie: 

- 1 cent groen Geen serienummers, twee typen serieletters: SA t/m SZ en S/AA 

t/m SGP. 

- 5 cent blauw Geen serienummers, drie typen serieletters: S1 t/m S31, SA t/m 

SZ en S/AA t/m S/DB. 

- 10 cent grijs Geen serienummers, drie typen serieletters: S1 t/m S31, SA t/m 

SZ en S/AA t/m S/EX. 

- Halve gulden blauw Geen serienummers, serieletters: SA t/m SM.    

- 1 gulden bruin Eerst met serienummer uitgegeven, voorafgegaan door SA of 

SB. Daarna alleen serieletters SB t/m SN. 

- 5 gulden groen Eerst met serienummer uitgegeven, voorafgegaan door SA of 

SB. Daarna alleen serieletters SB t/m SG. 

- 10 gulden donkerpaars Eerst met serienummer uitgegeven, voorafgegaan door SA. 

Daarna alleen serieletters SB t/m SL. 

     Er wordt aangenomen dat steeds een nieuwe serielettercombinatie werd gebruikt voor elke 

volgende oplage van 1 miljoen biljetten. Niet alle combinaties zijn bekend, het is mogelijk dat 

complete series tijdens of na de oorlog zijn vernietigd. 

     Doordat de Japanners problemen kregen met de aanvoer over zee van in Japan gedrukt geld 

werden de 5 en 10 cent van de eerste serie vanaf oktober 1943 bij Kolff in Djakarta gedrukt. De 

aanmaak van de 1 cent werd gestaakt omdat dat biljet door de inflatie geen nut meer had. 

 

B. De Nanpo serie. 

     Op 1 april 1943 werd door het Japanse militaire gezag de “Nanpo Kaihatsu Ginko” (Bank voor de 

Ontwikkeling van de Zuidelijke gebieden) als circulatiebank opgericht. De instelling werd ook wel 

als “Nanpatsu” afgekort. 

 

 
 

Samenstelling van de Nanpo serie: 

-       ½ roepiah grijs serieletters SP in rood.  

-     1 roepiah groen serieletters SN in rood.  

-     5 roepiah groenbruin serieletters SM in rood.  

-   10 roepiah grijs serieletters SL in rood.  

- 100 roepiah grijsbruin serieletters SK in rood.  

     De serie is uitgegeven vanaf september 1944, de 100 roepiah in 1945. Deze serie werd bij Kolff in 

Djakarta (nu Djakarta Insatsu Kodjo genoemd) gedrukt. 
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C. De serie Sumatra 1945. 

     Deze biljetten zijn van hetzelfde ontwerp als de Japanse biljetten van 100 en 1.000 dollar van 

Malakka. Het is niet duidelijk of de 1.000 roepiah daadwerkelijk in circulatie is gebracht. 

 

Samenstelling van de derde serie, alleen op Sumatra in omloop gebracht: 

- 100 roepiah bruin eerste druk goed verzorgde plaatdruk, gedrukt in Japan. Latere 

oplagen in slecht verzorgde offsetdruk. 

- 1.000 roepiah grijsgroen goed verzorgde offsetdruk. 

     De uitgaven voor de overige bezette gebieden en van Japan waren ook geldig, tegen dezelfde 

koers als het in Nederlands-Indië in omloop gebrachte geld. Met name op Sumatra was veel geld van 

Malakka in omloop. 

     De Javasche Bank schatte in 1947 dat er op Java voor 2,4 miljard gulden aan Japans geld in 

omloop was gekomen en op Sumatra voor 1,6 miljard. Na de Japanse capitulatie is nog voor 

ongeveer 2 miljard gulden extra aan Japans papiergeld in omloop gebracht buiten de controle van het 

geallieerde commando en van de Nederlands-Indische regering. Dit bedrag is ten dele door Japanse 

officials frauduleus onttrokken aan de Japanse banken op Sumatra en deels geroofd uit de kluizen 

van de Javasche Bank, onder meer in Soerabaja. Daarnaast heeft het Nederlands-Indische 

gouvernement in de periode september 1945 – maart 1946 zijn uitgaven tot belangrijke bedragen 

gefinancierd met invasiegeld. De totale circulatie zwol aan tot ongeveer 8 miljard gulden. Een zeer 

grote toename vergeleken bij de vooroorlogse circulatie (in maart 1941 was aan bankpapier van de 

Javasche Bank ruim 230 miljoen gulden in omloop). Eind december 1945 was er ook nog ongeveer 

1,8 miljard aan Japans papiergeld in de kluizen van de banken in voorraad. Dat bestond echter voor 

een belangrijk deel uit door de inflatie onbruikbaar geworden biljetten van lage waarde (1 t/m         

50 sen). 

     Het Nederlands-Indische geld is door de Japanners nooit uit de circulatie genomen en het hield de 

status van wettig betaalmiddel. Wel bleek na de oorlog dat de Japanners boven op de 367 miljoen 

gulden die op 8 maart 1942 in omloop was nog ongeveer 87 miljoen gulden extra in omloop hadden 

gebracht uit de kassen en de voorraden van de Javasche Bank. 

     Het Japanse geld van de invasie en Nanpo serie is in de jaren 1950 – 1965 nog op grote schaal 

gebruikt door de afscheidingsbeweging van de aan de Darul Islam beweging gelieerde “Republik 

Islam Indonesia” van Kahar Muzakkar op Celebes. Het werd daartoe voorzien van stempels met de 

tekst Ketua Pemerintah Umum Sementera, Republik Indonesia, Bagian Timur (Voorzitter van de 

voorlopige regering van de Islamitische Republiek Indonesië, regio Oost Indonesië). 

 

3. De circulatie augustus 1945 – december 1949 onder Nederlands gezag. 

 

A. De NICA serie, gedateerd 2 maart 1942. 

     Op 6 maart 1946 verloren de vooroorlogse muntbiljetten en de bankbiljetten van de Javasche 

Bank het karakter van wettig betaalmiddel. In het gebied onder Nederlands gezag bestond de 

circulatie officieel slechts uit het muntpapier van de NICA serie. 

     Deze in de Verenigde Staten (bij de American Banknote Company) gedrukte serie was gebaseerd 

op het Koninklijk besluit van 2 maart 1943, nr. 1. Dit papiergeld (muntbiljetten, uitgegeven door het 

Nederlands-Indische gouvernement en niet door de Javasche Bank) werd geleidelijk bij de 

herbezetting van delen van Nederlands-Indië in omloop gebracht, het eerst in 1944 op Nieuw-Guinea. 

De naam NICA geld is ontleend aan de naam van het terugkerende Nederlandse bestuur dat werd 

aangeduid met Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Door de Indonesiërs werd het geld 

oeang merah (rood geld) genoemd. De eerste verklaring is dat de naam is ontleend aan het veel 

gebruikte rode biljet van 10 gulden. Een tweede verklaring is dat de naam is ontleend aan de 

doodstraf die de regering van de tegen het Nederlands gezag strijdende Republiek Indonesië had 

gesteld op het bezit van dit geld. 
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Samenstelling van de NICA serie: 

- 50 cent oranje keerzijde groen. 

- 1 gulden zwart keerzijde groen. 

-  gulden paars keerzijde groen. 

- 5 gulden donkerblauw keerzijde groen. 

- 10 gulden rood keerzijde groen. 

- 25 gulden bruin keerzijde groen. 

- 50 gulden olijfgroen keerzijde groen. 

- 100 gulden donkerbruin keerzijde groen. 

- 500 gulden grijsblauw keerzijde groen. 

     Het lukte het Nederlands bestuur niet om tijdig voldoende NICA geld in omloop te brengen. 

Daarbij kwam dat het geld door het nationalistische deel van de bevolking niet werd geaccepteerd en 

dat men algemeen de wisselkoers van 3 cent NICA geld per gulden Japans geld te laag achtte. 

Daardoor bleef het Japanse geld in omloop en moesten ook de Nederlanders, contre coeur, van het 

Japanse geld gebruik blijven maken. Van het NICA geld is uiteindelijk voor 800 miljoen gulden 

gedrukt en tussen 1944 en 1947 in omloop gebracht. 

     In de buitengewesten werd naar aanleiding van de houding van de bevolking uiteindelijk het 

vooroorlogse bankpapier van de Javasche Bank en de vooroorlogse muntbiljetten weer de status van 

wettig betaalmiddel gegeven. Voor Java gold dat – voorlopig – alleen voor het vooroorlogse 

bankbiljet van 5 gulden. 

 

B. De noodserie 1947 en de herintroductie van oude series van de Javasche Bank. 

     Op 15 juli 1947 ging de Javasche Bank weer over tot het uitgeven van eigen bankpapier. Van de 

serie Javasche Bank met als datum 1946 werden om te beginnen de coupures 5 en 10 gulden in 

omloop gebracht, later gevolgd door een biljet van 25 gulden. Ze werden als vanouds gedrukt door 

Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem. 

 

Samenstelling van de noodserie 1947: 

- 5 gulden violet en rood keerzijde paars en groen. 

- 10 gulden groen keerzijde groen en rood. 

- 25 gulden rood keerzijde rood en groen. 

      De uitgifte van deze emissie begon op het moment dat het NICA geld vrijwel geheel in de 

circulatie was afgevloeid. De noodserie was bedoeld om de periode tot aan de geplande 

muntzuivering te overbruggen. De oplage was echter al vrijwel verbruikt op een moment dat aan een 

muntzuivering door het uitgeven van de voorbereide geheel nieuwe emissie van de Javasche Bank 
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nog niet viel te denken. Daarom werden op 27 mei 1948 de vooroorlogse bankbiljetten van de 

Javasche Bank en de vooroorlogse muntbiljetten van het gouvernement opnieuw tot wettig 

betaalmiddel verklaard. Daardoor kon de Javasche Bank de grote voorraden bankpapier (van de 

series Coen II en Wajang) uit de kluizen inzetten voor de circulatie. Het betrof zowel nog aanwezige 

voorraden nog niet uitgegeven bankpapier, als eerder ingewisseld bankpapier. De hoeveelheid in 

omloop zijnde munt- en bankpapier steeg in de periode 1947 – 1949 sterk. In maart 1947 was er ruim 

1,1 miljard gulden in omloop, in maart 1948 bijna 1,4 miljard en in maart 1949 bijna 1,7 miljard. 

 

C. De serie muntbiljetten gedateerd 1 december 1947. 

     De muntcirculatie in Nederlands-Indië werd in 1940 geschat op ruim 200 miljoen gulden. Tijdens 

de Japanse bezetting verdween vrijwel alle muntgeld uit de circulatie. Van Japanse zijde is een 

drietal munten aangemunt bij de munt van Osaka. Een aluminium 1 sen met als jaartallen 2603 en 

2604 (1943 en 1944) met een gezamenlijke oplaag van 330 miljoen, een 5 sen van aluminium met als 

jaartal 2603 (1943) met een onbekende oplage en een 10 sen van tin met als jaartallen 2603 en 2604 

(1943 en 1944) met een gezamenlijke oplage van ruim 180 miljoen roepiah. Deze munten zijn echter 

niet in circulatie gekomen, naar verluidt omdat bijna de gehele oplage tijdens het transport op zee 

verloren is gegaan. 

     Vanaf 1943 is er in de Verenigde Staten in opdracht van het Nederlands-Indische gouvernement 

voor een totaalbedrag van bijna 64 miljoen gulden aangemunt. Eind maart 1946 beschikte de 

Javasche Bank nog over bijna 50 miljoen gulden aan muntgeld, maar op 26 november was daarvan 

nog slechts ruim 2,5 miljoen gulden in de kassen aanwezig. Het muntgeld verdween snel weer uit de 

circulatie. Koperen hengsels, schroeven, lepels, pannen en dergelijke werden van het kopergeld 

gemaakt. Van het zilvergeld werd het bekende Djokja sier zilverwerk vervaardigd. Door deze 

toepassingen bracht het muntgeld meer op dan de nominale waarde. 

     Nadat allerlei alternatieven, waaronder munten gemaakt van aluminium van door de geallieerden 

in de rimboe achtergelaten vliegtuigen, waren overwogen werd besloten tot het in Batavia bij Kolff 

laten drukken van muntbiljetten van 10 en 25 sen. 

     Het ontwerp is van chef bedrijfsleider Johannes Wouterus Dronkers van Kolff. 

 

 
  

Samenstelling van de muntbiljetten serie van 1947: 

- 10 sen groen en bruin keerzijde rood. Geen serienummers. 

- 25 sen bruin en geel keerzijde blauw. Geen serienummers. 

     De druk van deze serie is na de soevereiniteitsoverdracht onder het gezag van de Republiek 

Indonesia voortgezet in afwachting van het beschikbaar komen van de eigen munten. 

     De soevereiniteitsoverdracht van het Nederlands gezag (met uitzondering van het gezag over 

Nederlands Nieuw-Guinea) aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië vond plaats op     

27 december 1949. Op 1 mei 1963 ging ook West Nieuw-Guinea deel uitmaken van de Republiek 

Indonesië 
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4. De circulatie augustus 1945 – december 1949 onder Indonesisch gezag. 

 

     Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta de onafhankelijkheid uit. 

     De Republiek Indonesië heeft op 3 oktober 1945 het Japanse geld, het bankpapier van de Javasche 

Bank en het vooroorlogse gouvernements muntpapier tot wettig betaalmiddel verklaard. 

     De volgende omwisselingverhoudingen met het Japanse geld werden vastgesteld (Bekendmaking 

nr. 19 van 25 oktober 1946: 

Java en Madoera f   50,-- Japans is 1 rupiah ORI, dus 2 sen per gulden. 

Buitengebieden f 100,-- Japans is 1 rupiah ORI, dus 1 sen per gulden. 

Oeang of uang (spelling 1949) betekent geld in het Indonesisch. 

 

JAVA 

 

Centrale uitgiften voor Java. 

 

A. Serie gedateerd Djakarta 17 oktober 1945. 

     Deze serie kwam in omloop in oktober 1946, op basis van Bekendmaking nr. 17 van                    

10 oktober 1946. De uitgifte was oorspronkelijk voorzien voor 1 februari 1946, maar de eerste 

oplage is door de geallieerden in beslag genomen (3.000 kilo papiergeld), zodat een nieuwe oplage 

moest worden gedrukt. 

 

 
 

 
 

Samenstelling van de serie: 

-     1 sen groen en grijsgroen.  

-     5 sen paars banteng in de onderdruk. 

-   10 sen bruin.  

-       ½ rp groen en roze.  

-     1 rp blauw portret van Soekarno. 

-     5 rp groen portret van Soekarno. 

-   10 rp blauw en groen portret van Soekarno. 

- 100 rp donkerblauw en groen kris in de onderdruk en portret van Soekarno. 

Bij deze serie komen veel verschillen in de serienummering voor. 
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B. Serie gedateerd Djokjakarta 1 januari 1947. 

Samenstelling van de serie: 

- 5 rp groen portret van Soekarno. 

- 10 rp blauw en groen portret van Soekarno. 

- 25 rp donkerpaars en roze portret van Soekarno. 

- 100 rp donkerblauw en groen kris in de onderdruk en portret van Soekarno. 

 

C. Serie gedateerd Djokjakarta 26 djuli 1947. 

-       ½ rp rood zwarte serieletters. 

-     2½ rp donkerpaars zwarte serieletters. 

-   25 rp donkerblauw en lichtgroen meegedrukte serieaanduiding SDX 1, portret van 

Soekarno. 

-   50 rp donkerbruin en roze rode serienummers, portret van Soekarno. 

- 100 rp donkerbruin en beige zwarte serienummers, portret van Soekarno. 

- 100 rp donkerpaars en roze meegedrukte serieaanduiding SDA 1, portret van 

Soekarno. 

- 250 rp donkerpaars en roze rode serienummers, portret van Soekarno. 

 

D. Serie gedateerd Jogjakarta 23 augustus 1948. 

 

 
 

Samenstelling van de serie: 

- 40 rp zwartbruin en lichtblauw zwarte serieletters. 

- 75 rp roodbruin en oudroze zwarte serienummers, portret van Soekarno. 

- 100 rp donkerbruin en beige rode serienummers, portret van Soekarno. 

- 400 rp donkerbruin en groen zwarte serienummers, portret van Soekarno. 

- 600 rp groen en beige (niet meer tot uitgifte gekomen, biljet is niet afgewerkt. 

 

 

E. Serie gedateerd Djokjakarta 17 augustus 1949 in rupiah baru. 

     De serie luidt in rupiah baru (nieuwe roepiahs) en was bedoeld voor een niet doorgevoerde 

muntzuivering op Java. De serie is later alleen in circulatie gebracht in Atjeh en daar voor een 

muntzuivering gebruikt. Voor de overzichtelijkheid is deze serie op deze plaats opgenomen. 
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Samenstelling van de serie: 

-   10 sen blauw rode handtekening. 

-   10 sen rood zwarte handtekening. 

-       ½ rp groen rode handtekening. 

-       ½ rp rood zwarte handtekening. 

-     1 rp paars rode handtekening en serienummers. 

-   10 rp zwartpaars en geel rode handtekening en serienummers, portret van Soekarno. 

- 100 rp roodpaars en roze zwarte handtekening en serienummers, portret van 

Soekarno. 

- 100 rp lichtpaars en geel zwarte handtekening en serienummers, portret van 

Soekarno. 

 

Lokale uitgiften Java. 

 

     Bekend zijn lokale uitgiften van papiergeld van de volgende plaatsen: 

Blitar, Bodjonegoro, Jojakarta, Kediri, Kedu, Madiun, Magelang, Magetan, Malang, Pati, Patjitan, 

Serang, Surakarta en Tjepu. 

     Op Java betreft het vaak de relatief lage waarden 1, 2½, 5 en 10 roepiah. Deze biljetten staan ook 

wel bekend als pasar geld, klein geld ten behoeve van gebruik op de markt. 

 

SUMATRA 

 

Centrale uitgiften Sumatra. 

 

     Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bekende series en uitgiftedata. Veel biljetten 

komen in verschillende kleuren, met verschillen in de uitvoering en in de serienummering voor. 

 

Pematang Siantar. 

- 31.3.1947 1 rp 

- 31.3.1947 5 rp 

- 31.3.1947 10 rp 

- 31.3.1947 100 rp 
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Boekittinggi. 

- 17.  8.1947 (½, 1, 2½, 5, 10 en 25 rp). 

-   7.12.1947 (2½ rp). 

-   1.  1.1948 (1, 5 en 10 rp). 

- 17.  1.1948 (25 rp) 

-   1.  4.1948 (5, 10 en 50 rp). 

- 17.  4.1948 (100 rp). 

 

     In Boekittinggi werden ook series bankbiljetten voor de volgende deelgebieden gedrukt: 

- Dearah (residentie) Djambi 17.12.1947 (10 rp). 

- Dearah (residentie) Riau 17.12.1947 (5 rp). 

- Sub-Propinsi Sumatra Selatan (deelprovincie Zuid Sumatra)   1.  1.1948 (1, 2½ en 10 rp). 

- Dearah Sumatera Timur (residentie Oost Sumatra)   1.  1.1948 (5 rp). 

- Dearah (residentie) Atjeh   1.  1.1948 (10 en 25 rp). 

- Dearah (residentie) Tapanuli   1.  1.1948 (5 rp). 

- Dearah Sumatra Barat (residentie West Sumatra) 17.  1.1948 (10 rp). 

Deze series bestaan soms ook lokaal gedrukt van drukmateriaal afkomstig uit Boekittinggi. 

 

Lokale uitgiften Sumatra. 

 

     Bekend zijn uitgiften van papiergeld van de volgende plaatsen, gebieden en uitgevende instanties: 

Asahan, Barus, Bengkoeloe, Bukit Barisan, Djambi, Dolok Nanggar, Koealoeh Leidong, Koetaradja, 

Kotaboemi, Laboehan Bilik, Langsa, Lima Poeloeh, Nias, Pagar Alam, Palembang, Pematang 

Siantar, Pendopo, Pessir Selatan, Rantau Prapat, Sumatera Selatan, Tandjungkarang, Tapanoeli, 

Tigabinanga, Tjurup, T.N.I. Resimen I divisi X en Wingfoot plantage. 

     Op Sumatra is lokaal geld uitgegeven in denominaties die oplopen tot 25 miljoen roepiah. 

 

5. De circulatie in 1950 onder gezag van de Republik Indonesia Serikat. 

 

De muntzuivering van 1950: inwisseling van het algemeen in omloop zijnde bankpapier. 

     Op 19 maart 1950 werd bij besluit (nr. P.U. 1) van de minister van Financiën van de Republiek 

der Verenigde Staten van Indonesië (Republik Indonesia Serikat, R.I.S.) een muntzuivering 

aangekondigd. Alle in omloop zijnde munt- en bankbiljetten met een nominale waarde van 5 gulden 

en hoger diende te worden gehalveerd. 

     De linkerkant bleef voorlopig in omloop tegen 50% van de waarde. Later werden deze 

gehalveerde biljetten verwisseld tegen het nieuw bankpapier van de Javasche Bank en muntpapier 

van de R.I.S. De hiervoor gebruikte serie van de Javasche Bank bestaat uit tien denominaties. De 

lage waarden, 50 sen (paars en groen), 1 rp (blauw en geel) en 2½ rp (rood en lichtgroen) zijn 

gedateerd 1948. De hoge waarden, 5 rp (bruin), 10 rp (violet), 25 rp (groen), 50 rp (blauw), 100 rp 

(bruin), 500 rp (rood) en 1.000 rp (zwartgrijs) zijn gedateerd 1946. Dat is hetzelfde jaartal als op de 

drie waarden van de bij deze muntzuivering weer ingetrokken noodemissie, maar de kleuren zijn 

verschillend. 

     De gelijktijdig in omloop gebrachte muntbiljetten van 5 rupiah (rood) en 10 rupiah (paars) met als 

landsaanduiding “Republik Indonesia Serikat” zijn gedateerd 1 januari 1950. Voor de uitgifte van 

deze laatste serie was een speciale noodwet nodig (Noodwet betreffende de uitgifte van muntbiljetten 

ten laste van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië No. 21 van 2 juni 1950). 

     De rechterzijde van de gehalveerde munt- en bankbiljetten (waarop wat de NICA biljetten betreft 

het portret van Koningin Wilhelmina en wat de serie Coen II betreft het portret van  J.P. Coen) kon 

worden ingewisseld tegen deelneming in de Staatslening 1950 van de Republiek Indonesië die       

3% rente bood. Deze staatslening is oorspronkelijk uitgegeven in coupures van 100, 500 en 1.000 rp 
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nominaal. Daaraan werd later in 1950 nog een coupure van 10.000 rp toegevoegd en in 1954 nog een 

coupure van 100.000 rp. Ze zijn gedrukt bij Kolff. 

     Het bezit van de oude uitgiften van de Javasche Bank werd verboden. Ze bleven echter in omloop 

in het gebied van de tegen de Indonesische eenheidsstaat in opstand gekomen Republik Maluku 

Selatan (Republiek der Zuid Molukken). 

     De biljetten van 10 en 25 sen (emissie december 1947) en 50 cent (NICA emissie van maart 

1943), 1 gulden en 2½ gulden (zowel de muntbiljetten van juni 1940 als de NICA emissie van maart 

1943) bleven tegen de volle waarde geldig. 

 

Inwisselingverhoudingen 1950 voor het lokale republikeinse bankpapier. 

- Rp      125,-- URI (Uang Republik Indonesia, dit betreft de Java uitgiften) is rp 1,-- 

RIS (Republik Indonesia Serikat). 

- Rp      125,-- URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera, gedrukt te Pematang 

Siantar of Bukittinggi, of plaatselijk met drukmateriaal van 

Bukittinggi) is rp 1,-- RIS. 

- Rp      350,-- URITA (Uang Republik Indonesia Tapanuli) is rp 1,-- RIS. 

- Rp      450,-- URPSU (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara, in omloop in 

Noord Sumatra) is rp 1,-- RIS.  

- Rp          1,75 URIBA (Uang Republik Indonesia Baru Atjeh, het betreft hier het 

bankpapier dat na de lokale muntzuivering in omloop was) is rp 1,-- 

RIS. 

     Bij besluit van 17 mei 1950 no. P.U. 56 werd daaraan nog toegevoegd; 

- Rp 12.000,-- URIN (Uang Republik Indonesia Nias, (een eiland bij Sumatra) is rp 1,-- 

RIS 

     Omwisseling kon echter slechts plaats vinden voor een tegenwaarde van rp 50,-- per persoon en 

uitsluitend in de Renville gebieden. De rest werd geblokkeerd. 

     Uit deze officiële opstelling kan worden afgeleid dat het lokaal uitgegeven bankpapier (vooral van 

Sumatra) in grotere groepen werd ingedeeld. Het is overigens waarschijnlijk dat het lokale noodgeld 

veelal voor 1950 al uit de circulatie was verdwenen mede door de vaak slechte kwaliteit van papier 

en druk. Er wordt gezegd dat op het bezit van militair noodgeld door Soekarno de doodstraf was 

gesteld uit vrees voor monetaire chaos. 

 

     Met dank aan David B. August, Manèl Garritsen, Ed van Gelder, Alim A. Sumana en Mathis 

Verkooyen voor hun bijdragen aan de informatie. 

 

     De auteur stelt reacties op prijs. Hij kan via email worden bereikt: hans@vanweeren.nl.com. 
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H.P. van Weeren, IBNS LM-85, monetaire ontwikkelingen 1942 – 1950 in Nederlands-Indië en 

Indonesië. 

 

1.  De circulatie van het tijdens de Japanse bezetting in omloop gebrachte papiergeld. 

 

     De Japanse legerleiding had er bij de voorbereiding van de oorlog voor gezorgd dat er voor de te 

bezetten gebieden (Birma, Malakka, Nederlands-Indië, Oceanië en de Philippijnen) papiergeld in 

Japan (het Ministerie van Financiën in Tokyo) was gedrukt. De ontwerpen lijken sterk op elkaar, de 

onderscheiden gebieden zijn met letters aangeduid: B, M, S (voor Soenda = Nederlands-Indië),        

O en P. 

     Het Japanse bezettingsgeld werd door de invasiemacht direct – op de punt van de bajonet – in 

omloop gebracht. Op 1 november 1942 werd de Nederlands-Indische gulden gelijkgesteld met de 

Straits dollar van Malakka. Vervolgens werden in maart 1943 de gulden en de Straits dollar 

gelijkgesteld met de Japanse yen. Dit betekende een devaluatie, de yen had daarvoor een koers van    

f 0,44 Nederlands-Indische courant gehad. 

     De Javasche Bank schatte in 1947 dat er op Java voor 2,4 miljard gulden aan Japans geld in 

omloop was gekomen en op Sumatra voor 1,6 miljard. Tijdens de Japanse bezetting waren de 

uitgaven voor de overige bezette gebieden en van Japan zelf ook geldig, tegen dezelfde koers als het 

in Nederlands-Indië in omloop gebrachte geld. Vooral op Sumatra was veel geld van Malakka in 

omloop. Na de Japanse capitulatie is buiten de controle van het geallieerde commando en van de 

Nederlands-Indische regering nog voor ongeveer 2 miljard gulden aan Japans papiergeld in omloop 

gebracht. Daarnaast heeft het Nederlands-Indische gouvernement zelf in de periode september 1945 

– maart 1946 zijn uitgaven tot belangrijke bedragen gefinancierd met invasiegeld. De totale 

geldcirculatie zwol aan tot ongeveer 8 miljard gulden. Een zeer grote – inflatoire – toename 

vergeleken bij de vooroorlogse circulatie (in maart 1941 was er aan bankpapier van de Javasche 

Bank ruim 230 miljoen gulden in omloop). Het lukte het Nederlandse bestuur niet om tijdig 

voldoende nieuw Nederlands-Indisch geld in omloop te brengen. Daarbij kwam dat het nieuwe               

Nederlands-Indische geld door het nationalistische deel van de bevolking niet werd geaccepteerd en 

ook dat men algemeen de omwisselkoers van 3 cent nieuw Nederlands-Indisch geld per gulden 

Japans geld te laag vond. Daardoor bleef het Japanse geld in omloop en moesten ook de 

Nederlanders, contre coeur, van het Japanse geld gebruik blijven maken. 

 

2. De maatregelen van het Nederlands-Indische gezag 1945 – 1950. 

 

     Met de verovering van Hollandia door de Amerikanen in april 1944 begon de verdrijving van de 

Japanners uit Nederlands-Indië. Bij de Japanse capitulatie in april 1945 was al een groot deel van 

Borneo en de Grote Oost door de Amerikanen met hulp van Australische troepen bevrijd. In het 

kielzog van deze militaire operaties werd het burgerlijk bestuur overgenomen door de NICA 

(Netherlands Indies Civil Administration), georganiseerd door het in Brisbane (Australië) zetelende 

Nederlands-Indische gouvernement. 

     Na de Japanse capitulatie werden Java en Sumatra door de Britten overgenomen. Pas in de loop 

van 1946 werd daar het Nederlands gezag hersteld, voor zover dat gebied althans niet in handen was 

gekomen van de inmiddels opgestane Republiek Indonesië. 

     In alle onder Nederlands bestuur staande gebieden werd het Japanse geld buiten koers gesteld en 

vervangen door het in de Verenigde Staten (American Bank Note Company) gedrukte muntpapier 

van het Nederlands-Indische gouvernement, het zogenaamde NICA geld. 

     Op 6 maart 1946 verloren ook de vooroorlogse muntbiljetten en de bankbiljetten van de Javasche 

Bank het karakter van wettig betaalmiddel. Bepaald werd dat het Japanse geld tegen de koers van     

3 ten 100 geleidelijk aan de circulatie zou worden onttrokken. Later werd bepaald dat de inwisseling 

van het Japanse geld per 13 oktober 1946 zou worden beëindigd. Feitelijk bleef het Japanse geld – 
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vooral op Sumatra – nog geruime tijd in omloop. In het gebied onder Nederlands gezag bestond de 

circulatie na oktober 1946 officieel slechts uit het NICA geld. Op 15 juni 1948 werd het in bezit 

hebben van het Japanse geld in geheel Nederlands-Indië verboden. 

     In de buitengewesten moest naar aanleiding van de houding van de bevolking het vooroorlogse 

bankpapier van de Javasche Bank en de vooroorlogse muntbiljetten al snel opnieuw de status van 

wettig betaalmiddel worden gegeven. Voor Java gold dat – voorlopig – alleen voor de vooroorlogse 

bankbiljetten van 5 gulden. 

     Op 15 juli 1947 ging de Javasche Bank weer over tot het uitgeven van eigen bankpapier. Het lukte 

echter niet om tijdig een voorziene muntsanering te realiseren en daarom werden op 27 mei 1948 de 

vooroorlogse bankbiljetten van de Javasche Bank en de vooroorlogse muntbiljetten van het 

gouvernement wederom tot wettig betaalmiddel verklaard. 

     Op het Nederlands-Indische deel van Nieuw-Guinea, dat eind 1949 buiten de 

soevereiniteitsoverdracht was gehouden, moest een voorziening worden getroffen om te voorkomen 

dat er uit de zelfstandig geworden Republik Indonesia Serikat geld naar Nederlands Nieuw-Guinea 

zou worden overgebracht. Dat gevaar was door de muntzuivering in Indonesië en de devaluatie van 

de rupiah in 1950 niet denkbeeldig. In haast werden er stempels aangebracht op het in omloop zijnde 

papiergeld. Het was de bedoeling dat alleen gestempeld geld zou worden verwisseld voor de emissie 

1950 van Nederlands Nieuw-Guinea. Uiteindelijk bleek de vrees voor een toevloed uit Indonesië 

ongegrond en is bij de verwisseling geen onderscheid gemaakt tussen het wel en het niet gestempelde 

geld.    

 

3. De maatregelen van het Indonesische republikeinse gezag 1945 – 1949. 

 

     De Republiek Indonesië heeft op 3 oktober 1945 het Japanse geld en vooroorlogse gouvernements 

muntpapier en het bankpapier van de Javasche Bank tot wettig betaalmiddel verklaard. 

     Op 30 oktober 1946 werd op Java eigen republikeins papiergeld (ORI – Oeang Repoeblik 

Indonesia, na spellingshervorming URI – Uang Republik Indonesia) in omloop gebracht. Het in bezit 

hebben van oude biljetten van de Javasche Bank werd verboden. Ook het bezit van het NICA geld 

was in republikeins gebied verboden. 

     De volgende omwisselingverhoudingen met Japans geld werden vastgesteld.  

Java en Madoera f   50,-- Japans is 1 rupiah ORI, dus 2 sen per gulden. 

Buitengebieden f 100,-- Japans is 1 rupiah ORI, dus 1 sen per gulden. 

     Op Sumatra kon door logistieke problemen het op Java gedrukte papiergeld niet in omloop 

worden gebracht, daar werd op provinciaal en lokaal niveau papiergeld gedrukt, in eerste instantie 

luidend in Japans geld, in een later stadium in ORI. Doordat de republikeinse gebieden op Sumatra 

door de Nederlandse politionele acties geïsoleerd raakten ontstonden er ook – sterk verschillende – 

inflatiespiralen. In het geïsoleerde Atjeh is in 1949 nog een lokale muntzuivering tot stand gebracht 

met behulp van uit Djokjakarta overgebracht bankpapier dat daar was gedrukt ten behoeve van een – 

niet doorgezette – muntzuivering op Java. 

 

4. De maatregelen van de Republik Indonesia Serikat in 1950. 

 

     Bij de uiteindelijke muntzuivering die onder het gezag van de Republik Indonesia Serikat (RIS – 

Verenigde Staten van Indonesië) werd doorgevoerd in maart 1950 is het papiergeld van het 

Nederlands-Indische gouvernement en van de Republiek Indonesië ingetrokken. Het        

Nederlands-Indische geld werd voor de helft ingewisseld tegen RIS geld. De andere helft werd 

omgezet in een inschrijving op een staatslening. 
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     Op 28 maart 1950 werden de omwisselkoersen voor het republikeinse geld als volgt vastgesteld: 

Rp        125 URI Uang Republik Indonesia (dit betreft de Java uitgiften) is rp 1,-- 

RIS 

Rp        125 URIPS Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (gedrukt te Pematang 

Siantar, of Boekittinggi, of plaatselijk met drukmateriaal van 

Boekittinggi) is rp 1,-- RIS. 

Rp        350 URITA Uang Republik Indonesia Tapanuli is rp 1,-- RIS. 

Rp        450 URIPSU Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara (in omloop in 

Noord Sumatra) is rp 1,-- RIS. 

Rp            1,75 URIBA Uang Republik Indonesia Baru (Atjeh, het betreft hier het 

bankpapier dat na de lokale muntzuivering van 1949 in omloop 

was) is rp 1,-- RIS. 

     Op 17 mei 1950 werd daaraan toegevoegd: 

Rp 12.000 URIN Uang Republik Indonesia Nias (eiland bij Sumatra) is rp 1,-- RIS. 

Omwisseling kon echter slechts plaatsvinden voor een tegenwaarde van rp 50,-- RIS per persoon. De 

rest werd geblokkeerd. 

 

 
Javasche Bank in Medan. 
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H.P. van Weeren, IBNS LM-85, kampgeld in Nederlands-Indië. 

 

     Het kampgeld van Nederlands-Indië valt onder te verdelen in het onder Nederlands gezag 

uitgegeven kampgeld en het tijdens de Japanse bezetting uitgegeven kampgeld. Hieronder wordt een 

zo compleet mogelijke opsomming gegeven van het thans bekende kampgeld. Het materiaal komt 

niet veel voor, ook niet in openbare veilingen. De beschikbare documentatie is beperkt. 

 

1.  Het onder Nederlands gezag uitgegeven kampgeld. 

  

     Op 10 mei 1940 werd aan de autoriteiten in Nederlands-Indië door middel van het codewoord 

“Berlijn” bekend gemaakt dat Duitsland Nederland was binnengevallen. Dit was het begin van de 

internering van de Duitse onderdanen in de archipel. Zowel notoire nationaal socialisten als 

ongevaarlijke Duitsers werden geïnterneerd in afwachting van nader onderzoek. De voorbereidingen 

voor deze internering was summier geweest, mede om het gevaar voor uitlekken van de 

voorbereiding van de maatregel te beperken. Men had zich ertoe beperkt om aan te geven wie er 

moesten worden gearresteerd. 

     Als eerste, voorlopige, opvangcentra waren de volgende locaties aangewezen: het eiland Onrust in 

de baai van Batavia, het militaire kamp Ngawi bij Madioen (Provincie Oost Java), in Takengon 

(Gouvernement Atjeh en onderhorigen), gevestigd in een vroeger schietkamp, in Pematang Siantar 

en bij Medan (Gouvernement Oostkust van Sumatra), in Pagar Alam en Lahat (Residentie 

Palembang) en in Fort de Kock (Residentie Sumatra’s Westkust). Verder waren er centra in Sintang, 

Teloek Bajoer, Kandangang en Long Iram op Borneo en in Sasaran, Sengkang en Makassar op 

Celebes. 

     Bij het bezoek van de Gouverneur-generaal jhr. mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 

aan Onrust op 31 mei 1940 constateerde deze dat de toestand in de kampen slecht was. Er werd 

besloten een centraal mannenkamp te bouwen. Van Duitse zijde werd geëist dat het kamp in een koel 

bergklimaat zou worden gebouwd. Het centrale kamp werd gebouwd in de Alasvallei in Zuid Atjeh. 

     Kampgeld uit deze periode is bekend van Fort de Kock en van Alasvallei. 

 

Het interneringskamp Fort de Kock. 

     Een kleine driehonderd geïnterneerden werd in de Opleidingsschool voor Inlandse Ambtenaren 

ondergebracht. Een van de laatste transporten die naar het centrale kamp Alasvallei werden 

overgebracht, op 22 februari 1941, kwam uit het interneringskamp Fort de Kock (het huidige 

Bukittinggi). Men had het kamp zolang in stand gelaten omdat het een van de beste kampen was. 

Daarna is het kamp gebruikt als vrouwenkamp voor Duitse vrouwen. Deze vrouwen zijn door de 

Japanners na de verovering van Fort de Kock vrijgelaten. 

     De afbeeldingen 1 en 25 laten de voor- en achterzijde zien van een kampbiljet van 1 cent uit het 

interneringskamp Fort de Kock. Op de achterzijde is een handtekening gestempeld. Deze 

handtekening zou van de onderluitenant Manuel kunnen zijn. Dit was de commandant van het kamp. 

 

Het interneringskamp Alasvallei. 

     Dit kamp werd nieuw gebouwd in 1940. Bij de Nederlanders was het bekend onder de naam 

Lawé Singala gala en bij de Duitsers als Alasvallei of Kota Tjané, de naam van het nabijgelegen 

plaatsje. 

     Alle geïnterneerden kregen 10 cent zakgeld per dag. Diegenen van wie de persoonlijke 

bezittingen onder beheer van de Weeskamers waren geplaatst konden ten laste van hun bezittingen 

per maand over tien gulden beschikken en waren daarmee goed af. Dit laatste was het geval met 

                                                 
5 De afbeeldingen op kleurenpagina 3 denke men zich van linksboven naar rechtsonder genummerd 1 t/m 27. 
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Duitsers die in Nederlands-Indië bezittingen hadden, meestal dus personen die er woonden en 

werkten, bijvoorbeeld als planter of geestelijke. 

     Om een indruk te geven van de koopkracht kan men naar de geldende kantineprijzen kijken: 

bananen kostten een cent, limonade en spuitwater 10 cent per flesje, zeep dertien cent, tandpasta 

drieëndertig cent, een tandenborstel vijf cent, een hemd zesentwintig cent, chocolade negen cent en 

sigaretten tien of twaalf cent per pakje. 

 

Eerste serie. 

     Het is waarschijnlijk dat er eerst (waarschijnlijk lokaal gedrukte) kampbiljetten in omloop 

kwamen. Afbeeldingen 3 en 4 laten deze eerste serie zien. De aanduiding is Interneringskamp 

Alasvallei, respectievelijk één cent op wit papier en vijf cent op blauw papier. Afbeelding 5 laat een 

kampbiljet van één cent zien met opgeplakt een postzegel uit de periode van de Japanse bezetting. 

Het gaat om een 60 cent machinale Sumatra T opdruk. Het zegel is gestempeld, echter zonder dat het 

(niet leesbare) stempel op het kampbiljet doorloopt. Het lijkt op een souvenir of maakwerk. 

 

Tweede serie. 

     De afbeeldingen 6 t/m 9 laten de tweede serie kampbiljetten zien. Ze zijn op veiligheidspapier 

gedrukt (bij kopiëren ontstaat een honingraatmotief) met een vierkant blinddrukstempel in het gebied 

waar de waarde is gedrukt. Op de kleurenplaat is dat het best zichtbaar bij afbeelding 7                   

(de 2½ cent). Het is aannemelijk dat deze serie centraal is vervaardigd door het bestuur van 

Nederlands-Indië, ten behoeve van algemeen gebruik in interneringskampen. Deze kampbiljetten zijn 

tot op heden echter alleen bekend uit Alasvallei. 

     Afbeelding 10 laat de achterkant van het kampbiljet van 10 ct (afbeelding 9) zien. Daarop is een 

aantekening gemaakt, grotendeels in het Russisch, waarin wordt gesteld dat het om kampgeld gaat 

uit de periode 1940-1941 met als plaatsaanduiding Koeta Radja, Sumatra bij het Toba meer. Een 

zelfde aanduiding komt ook voor op de keerzijde van het kampbiljet van een cent van Alasvallei 

(afbeelding 3). Het is waarschijnlijk dat deze biljetten zijn meegenomen door iemand die na zijn of 

haar vrijlating via Siberië naar Duitsland terugkeerde. 

     Die route kon worden gebruikt tot de Duitse inval in de Sovjet Unie op 22 juni 1941. Een paar 

van deze biljetten zijn een aantal jaren geleden te voorschijn gekomen in de voormalige Duitse 

Democratische Republiek. 

     Afbeelding 11 toont een, uiteraard gecensureerde, briefkaart van Karl Niemann uit Alasvallei aan 

Olga Niemann in het Beschermingskamp Raja. De geïnterneerden mochten twee keer per week een 

briefkaart schrijven met maximaal honderd woorden (getypt honderdvijfenzeventig). Deze kaart is 

geschreven in Koeta Tjané op 13 november 1941, gestempeld Commandant Interneringskamp 

Koetatjané 15 november 1941, Medan 15 november 1941, 17.00 uur en Brastagi 25 november 1941. 

Blijkens een aantekening op de keerzijde ontving de geadresseerde de kaart op 27 november 1941. 

Karl Niemann meldt onder meer dat hij gezond is, maar “Geld reicht kaum”. Hij kan dus amper van 

zijn geld rondkomen. 

 

2. Het tijdens de Japanse bezetting uitgegeven kampgeld. 

 

     Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië is er door de bezettende macht voor zover 

bekend geen eigen kampgeld voor de interneringskampen in omloop gebracht. Men bracht wel een 

aantal series eigen bankpapier in omloop. In 1942 werd een serie in het Nederlands in omloop 

gebracht. Die serie bestond uit de waarden 1, 5, 10 en 50 cent en 1, 5 en 10 gulden. In 1944 kwam er 

een serie in het Maleis en Japans met de waarden, 1, 5, 10 en 100 roepiah. Op Sumatra is aan het 

einde van de oorlog nog een afwijkend biljet van 100 roepiah in omloop gekomen. In dezelfde 

uitvoering is ook een biljet van 1.000 roepiah bekend, maar het is twijfelachtig of dit ooit in omloop 

is gebracht. Overigens was ook ander geld uit de Japanse gebieden geldig. Vooral op Sumatra 
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circuleerde veel geld uit Malakka. Munten van 1, 5 en 10 sen zijn wel geslagen, maar niet op grote 

schaal in omloop gekomen, mogelijk omdat het schip waarmee ze uit Japan werden verscheept is 

getorpedeerd. 

     Het door de regering van Nederlands-Indië uitgegeven muntgeld en de muntbiljetten evenals het 

bankpapier van de Javasche Bank, de circulatiebank voor Nederlands-Indië, bleef tijdens de 

bezettingsperiode geldig. 

     Er is in een aantal kampen door de geïnterneerden zelf kampgeld vervaardigd, vaak erg primitief. 

 

2.1. Barak 19. 

     Afbeelding 12 laat een 1 cent “Krijgsgevangenen Bank P/19” zien. Het biljet heeft twee 

onbekende parafen en een handtekening, waarschijnlijk van Tempelman Plat. 

 

2.2. Barakkenkamp 10e Bataljon Infanterie Koningsplein Batavia. 

     Afbeelding 12 laat een 1 cent biljet zien uit het (doorgangs-)krijgsgevangenenkamp ingericht op 

het terrein van het tiende bataljon infanterie bij het Koningsplein in Batavia. Met deze bonnen 

werden de gevangenen voor diensten beloond tot een maximum van 10 cent per dag. De 

ondertekening is van de commandant, luitenant-kolonel L.F. Lanzing. In het hieronder genoemde 

werk van Ogawa e.a. wordt op pag. 100 de naam, waarschijnlijk ten onrechte, Lanting gespeld. 

 

2.3. Tjimahi. 

     Tjimahi was een grote garnizoensplaats nabij Bandoeng op West Java. De Japanse bezetters 

richtten er een opvangkamp en een aantal algemene krijgsgevangenkampen in, die in verschillende 

perioden dienst hebben gedaan. Het voormalig militair hospitaal ging als algemeen kampziekenhuis 

dienst doen. Er zijn drie series noodgeld bekend uit de verschillende Tjimahi kampen. 

 

2.3.1. Tjimahi, het “Kale Koppenkamp”. 

     Het treinkamp Tjimahi (het was het onderkomen van de legerafdeling belast met het militaire 

vervoer) heeft als krijgsgevangenenkamp dienst gedaan van april tot oktober 1942. Uit dit kamp 

kennen we bamboe tokens waarop een aanduiding van de waarde was ingebrand. Naar verluidt lieten 

de gevangenen zich kaal scheren omdat de Japanse bewakers kale mensen minder zouden slaan en 

ook in verband met de luizen. 

     Bekend zijn de volgende tokens: 

Aanduiding in cent: 

- 1 cent op een vierkant stukje bamboe met daarop dwars aangebracht de aanduiding IK               

(= Interneringskamp) met daartussen 1 en C door elkaar heen (= 1 cent). 

- 3 cent op een vierkant plaatje. Twee palen met prikkeldraad als afbeelding, KKK (= Kale 

Koppenkamp) en 3.   

- 10 cent. Op de voorzijde TMI (= Tjimahi?) met daaronder 1942. Op de keerzijde 10 cent. 

Aanduiding in producten: 

- Afbeelding van een koffiekop waarop staat “een koffie” en waar damp af komt in de vorm van 

KKK. Deze tokens hadden de waarde van een kop koffie. Door de Nederlandse kampleiding 

werden aan gevangenen die geen eigen geld hadden enkele van deze tokens per week verstrekt. 

- Afbeelding van prikkeldraad waarin KKK is verwerkt met daaronder het woord SHAG. In het 

begin beschikte het kamp over een tabaksfabriekje. De tabak werd verpakt in gedroogd 

pisangblad. Bij aankoop van een pakje tabak werd een shag token verstrekt. Tien tokens gaven 

recht op een gratis pakje tabak. 
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2.3.2. Tjimahi, Interneringskamp 4e en 9e bataljon. 

     De afbeeldingen 19 en 20 tonen een 1 en 5 cent met een gestempelde handtekening. Afbeelding 

21 laat de achterkant van nummer 20, de 5 cent, zien. Daarop de herkomstaanduiding: 

“Interneeringskamp Tjimahi 4e Bat. 22/6-’42-”. 

     De afbeeldingen 22 en 23 laten de voor en achterzijde zien van de 25 cent in deze serie. Dit 

kampbiljet is gemaakt van een (niet ingevulde) cheque, deels is een stempel met “CT. ADMIE. 

TJI…” zichtbaar; waarschijnlijk: commandant administratie Tjimahi. 

     Zijn maximale omvang bereikte dit kamp in oktober 1944 toen er bijna 12.400 geïnterneerden 

verbleven. 

 

2.3.3. Tjimahi, Militair hospitaal. 

     Het militair hospitaal lag tegenover het enorme kampement van het 4e en 9e bataljon waar het 

kamp administratief tot april 1945 ook onder viel. Afbeelding 14 laat een uit kartonnen medische 

patiënten registratiekaarten van het voormalig militair hospitaal vervaardigd kampbiljet zien. Het is 

niet voorzien van een waardeaanduiding, alleen van een ovaal stempeltje “Hospitaal (open kruis) 

Tjimahi”. Het kampbiljet is van rond 1944 en had een waarde van 10 cent. 

 

2.4. Wijktoko Tjideng. 

     Het vrouwenkamp Tjideng was feitelijk een stadsdeel van Batavia (in de wijk West Petodjo) dat 

omgevormd was tot interneringskamp. De afbeeldingen 15 tot en met 18 tonen een serie van vier 

biljetten die in de wijktoko geldig waren. Het betreft de waarden 1, 5, 10 en 25 cent die zijn 

overgeplakt met strookjes waarop de nieuwe waardeaanduiding in gulden. Door de 

waardevermindering van het door de Japanners in omloop gebrachte geld waren de lage waarden niet 

zinvol meer. 

     De biljetten zijn voorzien van afdrukken van Japanse munten. Er zijn twee verschillende munten 

gebruikt: 1 shu zilveren munt (klein, zie de 1, 10 en 25 gld.); 1 bu zilveren munt (groot, zie de 5 gld.). 

Het lijkt erop dat de muntafdrukken zijn gebruikt als echtheidskenmerk om vervalsingen tegen te 

gaan. Of er bij het afdrukken van de munten onderscheid naar de waarde van het biljet is gemaakt is 

niet duidelijk. In elk geval op de 1 gulden komen zowel de kleine als de grote afdruk voor. 

 

2.5. Boeboetan gevangenis te Soerabaja centrum. 

     Afbeelding 24 toont een handgeschreven kampbiljet van 1 cent van Boeboetan, gedateerd 

15/2 ’43 en voorzien van twee maal een serienummer E 0751 met handtekening. 

     De strafgevangenis Boeboetan / Koblen Kidoel was gedurende de eerste maanden van de 

bezetting verzamelplaats voor geïnterneerde ambtenaren en andere burgermannen uit Soerabaja en 

overig Oost Java en uit een deel van Midden Java. Voor zover niet ieder vrijgelaten (werkers en Indo 

Europeanen met een salaris van minder dan f 100,– per maand) werden zij eind februari 1943 

overgebracht naar Ngawi. Daarna volgde in het najaar een tweede gebruik voor mannen van vooral 

niet Nederlandse nationaliteit. Naast de tijdelijke functie als interneringskamp bleef de gevangenis 

als reguliere strafinrichting gedurende de gehele bezetting in gebruik.       

 

2.6. Ngawi, provincie Oost Java (Fort Van de Bosch). 

     De afbeeldingen 25 en 26 tonen twee handgeschreven kampbiljetten van Ngawi, serienummers     

I 0399 en N 0153, beide voorzien van een (verschillende) handtekening. De biljetten zijn gedateerd 

respectievelijk 17/7 ’43 en 25/10 ’43. 

     Fort Van den Bosch diende in 1940 enkele maanden als interneringskamp voor Duitsers, NSBers 

en andere staatsgevaarlijk geachte personen die in mei 1940 na de Duitse inval in Nederland waren 

gearresteerd. De benteng (fort) was van februari 1943 tot februari 1944 een 

verzamelinterneringskamp voor “Europese” mannen, onder wie veel hoge ambtenaren en employés 

uit Midden en Oost Java. Zo kwam het transport uit de Boeboetan gevangenis te Soerabaja er op     
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27 februari 1943 aan. Deze groep werd nadien overgebracht naar de barakken van het 4e en 9e 

bataljon in Tjimahi. Vanaf eind januari 1945 was het kamp weer in gebruik voor Indo Europese 

jongens, mannen en een aantal jonge vrouwen die waren opgepakt op verdenking van anti Japanse 

activiteiten. 

 

2.7. Onbekend. 

     Als afbeelding 27 is een kampbiljet met de gestempelde aanduiding “1  EEN CT” opgenomen. Dit 

is naar verluidt afkomstig uit een kamp in Nederlands-Indië. Nadere gegevens ontbreken. 

 

     Met dank aan Nico L.M. Arkesteijn, William Barrett, Manèl Garritsen en Mathis Verkooyen, 

David B. August en  Alim A. Sumana voor hun bijdragen aan de informatie. 

 

     De auteur stelt reacties op prijs. Hij kan via email worden bereikt: hans@vanweeren.nl.com. 
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H.P. van Weeren, IBNS LM-85, poststempels van Zuid Sumatra op Republikeinse bankbiljetten. 

 

1. Inleiding. 

 

     Zuid Sumatra was na de eerste politionele actie (21 juli – 4 augustus 1947), waarbij de provincie 

Palembang praktisch geheel onder Nederlands-Indisch bestuur was gekomen, nog meer geïsoleerd 

geraakt van de republikeinse gebieden in Noord en Midden Sumatra dan daarvoor al het geval was 

geweest. Wat de monetaire situatie betreft wordt door mr. T. de Jong gemeld: In de zomer van 1948 

heeft toen kennelijk in Lampong een nieuwe geldsanering plaatsgevonden (Dai Nippon Sprokkels I). 

Deze opmerking was aanleiding om de geldomloop in het Lampongse in de periode 1947 – 1949 

nader te bezien. 

     Daarbij is interessant dat in het gebied rond Kotaboemi poststempels op bankbiljetten voorkomen, 

die naar het lijkt een monetair doel hebben gediend en die een nadere beschouwing waard zijn. 

Doordat er vrij veel gestempeld materiaal beschikbaar is, is het mogelijk een indruk te krijgen van de 

geldcirculatie ten tijde van het aanbrengen van deze stempels. Poststempels op bankpapier met een 

monetair doel komt verder niet voor bij Indonesisch bankpapier. 

 

2. De bankbiljetten van Tandjoengkarang. 

 

    Eigen republikeinse uitgaven zijn bekend met als plaats- en datumaanduiding Tandjungkarang,   

15 november 1947 en Tandjungkarang, 1 juni 1948. De uitgave van 1947 omvat de waarden 25, 50 

en 100 rupiah Djepang (Japanse roepiah) en draagt als aanduiding Mandat Pertahanan Daerah 

Lampung (Betalingsbewijs verdediging van het district Lampong). De uitgifte in Japans geld lijkt 

erop te duiden dat de invoering van het Republikeinse geld voor Sumatra (in eerste instantie 

uitgegeven met als uitgifteplaats en datum Pematang Siantar, 31 maart 1947) werd 100 rupiah 

Japanse courant gelijk gesteld aan 1 rupiah Oeang Republik Indonesia (ORI). 

     Ook in Benkoelen werd een serie van 50, 100, 250, 500 en 1.000 roepiah Djepang uitgegeven, 

gedateerd 1 juni 1947 en in Palembang werd met als datum 1 augustus 1947 een serie bankpapier 

uitgegeven gesteld in rupiah Djepang (50, 250 en 1.000 rupiah Djepang). 

     De uitgave van 1 juni 1948 van Tandjungkarang omvat de waarden ½, 1, 2½, 5 en 10 rupiah en 

draagt als aanduiding Republik Indonesia Propinsi Sumatera Keresidanan Lampung (Republiek 

Indonesië Provincie Sumatra Residentie Lampong). Deze uitgave hangt waarschijnlijk samen met de 

door mr. De Jong bedoelde geldsanering. Op basis van de tekst op de biljetten valt aan te nemen dat 

het hier echter geen nieuwe sanering betreft, maar dat de invoering van het Republikeinse geld (ORI) 

in Zuid Sumatra pas toen haar beslag heeft gekregen. Ook in Benkoelen zijn, met als datum               

1 december 1947, bankbiljetten uitgegeven in de waarden 1, 5 en 10 rupiah (ORI).  

 

3. De bankbiljetten met poststempels. 

 

      Aan het voorkomen van poststempels van een zevental plaatsen op een groot aantal typen 

bankpapier is nooit veel aandacht besteed, ook niet in gespecialiseerde catalogi. Het is echter 

aannemelijk dat de stempels een bepaald doel dienden. Het voorkomen van valse, veelal getekende 

stempels, maakt ook duidelijk dat de stempels een belang vertegenwoordigden. De stempels komen 

zowel met als zonder datumaanduiding voor. 

     Het is mogelijk dat de stempels een bewijs van controle op echtheid waren. Als dat het geval is 

dan heeft de controle ook wel eens gefaald. Afb. 10 (zie kleurenplaat 6) laat een echt stempel 

Menggala zien op een vals biljet van 1 rupiah van Tandjungkarang. 

     Een andere mogelijkheid, gebaseerd op de gevonden data, is dat het gebied door de tweede 

politionele actie (19 december 1948 – 5 januari 1949) monetair op zichzelf is komen te staan. Een 
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aanwijzing is dat Kotaboemi in dezelfde periode door zowel het republikeinse burgerlijk als het 

militair gezag (primitief) eigen geld is uitgegeven, eveneens voorzien van poststempels Kotaboemi. 

 

3.1. Plaatsen en (datum)aanduidingen poststempels. 

 

     De gebruikte stempels zijn steeds van het type “lange balk” en zonder de aanduiding PTT REP. 

INDONESIA. 

 

 
 

Goenoeng Soegih (nu Gunungsugih) Data tussen 13 en 21 februari 1949. Stempel alleen in 

zwart. Komt ook voor gecombineerd met een stempel 

Soekadana met open datumbalk in blauw. 

Kotaboemi (nu Kotabumi) Alle goed leesbare stempels hebben als aanduiding         

-1.2.49.8 (1 februari 1949) ook de (vele) valse stempels 

hebben deze datum. Stempels komen voor in zwart, rood 

en blauw, soms dubbel of meervoudig. 

Kroë (nu Krui) Data tussen 25 februari 1949 en 15 maart 1949. 

Stempels alleen in zwart. 

Liwa  Datum 25 februari 1949. De meest gestempelde 

bankbiljetten hebben echter geen datum, maar de 

aanduiding 0.8.3.7.5. Stempel alleen in zwart. 

Menggala  Alle goed leesbare stempels hebben als aanduiding 

■8.2.49.8 (8 februari 1949), soms ook dubbel, ook de 

valse stempels hebben deze datum. Stempel alleen in 

zwart.  

Metro  Data tussen 8 en 13 april 1949. Stempel alleen in zwart. 

Soekadana (nu Sukadana) Datum 13 maart 1949, stempel zwart. De meeste 

gestempelde bankbiljetten hebben echter geen datum, 

maar hebben een open datumbalk (ze zijn blanco op de 

plaats van de datumaanduiding, zoals ook voorkomt op 

republikeinse briefkaarten). De stempels zijn rood, zwart 

of blauw en komen ook voor gecombineerd met een 

zwart stempel Goening-/Soegih 15.2.49.8 (15 februari 

1949). 

 



_________________________________________________________________________________ 

 203 

3.2. Oorspronkelijke biljetten waarop de poststempels voorkomen. 

 

Goenoeng Soegih: 

a. Algemene uitgaven. 

5 rp Bukittinggi   1 april 1948.  

b. Regionale uitgaven. 

2½ en 10 rp Bukittinggi   I januari 1948 aanduiding: Berlaku 

untuk       sub-propinsi 

Sumatera Selatan.6  

    

    

c. Lokale uitgaven.  

50 rp Djepang  Tandjungkarang 15 januari 1948 afb. 1. 

1 en 2½ rp Tandjungkarang   1 juni 1948.  

 

Kotaboemi: 

a. Algemene uitgaven.  

1 rp Pematang Siantar 31 maart 1947.  

½, 2½, 5 en 10 rp Bukittinggi   1 januari 1948.  

25 rp Bukittinggi 17 januari 1948.  

5 rp Bukittinggi   1 april 1948.  

b. Regionale uitgaven.  

1, 2½ en 10 rp Bukittinggi   1 januari 1948 aanduiding: Berlaku 

untuk sub-propinsi 

Sumatera Selatan.77 

    

    

c. Lokale uitgaven.  

1 en 10 rp Bengkulen   1 december 1947.  

50 en 100 rp Djepang Tandjungkarang 15 januari 1948.  

½, 1, 2½, 5 en 10 rp Tandjungkarang 1 juni 1948.  

d. Valse stempels.  

25 rp Bukittinggi 17 januari 1948.  

10 rp Bukittinggi   1 januari 1948 aanduiding: Berlaku 

untuk sub-propinsi 

Sumatera Selatan.77 

    

    

1 rp Bengkulen   1 december 1947.  

50 en 100 rp Djepang  15 januari 1948.  

1 rp Tandjungkarang   1 juni 1948.  

Afb. 9 toont de achterzijde van een 1 rp van Tandjungkarang met vals stempel Kotaboemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Vert.: Geldig in de deelprovincie Zuid Sumatra. 
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Kroë: 

a. Algemene uitgaven. 

5 gulden  eerste serie Japans invasiegeld “De Japansche 

Regeering betaalt aan 

toonder”, afb. 3. 

   

   

1 rp Pematang Siantar 31 maart 1947.  

5 en 10 rp Bukittinggi 17 augustus 1947.  

5 en 10 rp Bukittinggi 1 januari 1948.  

5 en 10 rp Bukittinggi   1 april 1948.  

b. Regionale uitgaven. 

1 rp Bukittinggi   1 januari 1948 aanduiding: Berlaku 

untuk sub-propinsi 

Sumatera Selatan.77 

    

    

c. Lokale uitgaven.  

1.000 rp Djepang Palembang   1 augustus 1947 2e type met “1.000” in 

de vier hoeken op de 

achterzijde. 

    

    

1 en 10 rp Bengkulen   1 december 1947.  

1 en 10 rp Tandjungkarang   1 juni 1948.  

 

Liwa: 

a. Algemene uitgaven. 

½ gulden eerste serie Japans invasiegeld.  

1 rp Pematang Siantar 31 maart 1947 afb. 4 voor de 10 rp; 

stempel op de 

achterzijde. 

    

    

10 rp Bukittinggi 17 augustus 1947.  

5 en 10 rp Bukittinggi   1 januari 1948.  

5 en 10 rp Bukittinggi   1 april 1948.  

b. Regionale uitgaven.  

2½ en 10 rp Bukittinggi   1 januari 1948 aanduiding: Berlaku 

untuk sub-propinsi 

Sumatera Selatan.77 

    

    

c. Lokale uitgaven.  

1.000 rp Djepang Palembang   1 augustus 1947 1e type met “1.000” in 

de vier hoeken op de 

achterzijde. 

    

    

1.000 rp Djepang Palembang   1 augustus 1947 2e type met “1.000” in 

de vier hoeken op de 

achterzijde. 

    

    

1 en 5 rp Bengkulen   1 december 1947.  

1, 5 en 10 rp Tandjungkarang   1 juni 1948.  

Vals stempel.  

2½ rp Tandjungkarang   1 juni 1948.  
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Menggala: 

a. Algemene uitgaven. 

10 rp Bukittinggi   1 januari 1948.  

b. Regionale uitgaven.  

1, 2½ en 10 rp Bukittinggi   1 januari 1948 aanduiding: Berlaku 

untuk sub-propinsi 

Sumatera Selatan.77 

 

 

c. Lokale uitgaven.  

1 en 10 rp Bengkulen   1 december 1947.  

25 en 50 rp Djepang Tandjungkarang 15 januari 1948.  

½, 1, 2½ en 10 rp Tandjungkarang   1 juni 1948 afb. 5 voor de 2½ rp; 

stempel achterzijde.     

d. Vals stempel.  

1 en 2½ rp Tandjungkarang   1 juni 1948.  
 

Metro: 

a. Algemene uitgaven. 

10 rp Bukittinggi   1 april 1948 afb. 6. 

b. Regionale uitgaven.  

1 rp Bukittinggi   1 januari 1948 aanduiding: Berlaku 

untuk sub-propinsi 

Sumatera Selatan.77 

    

    

c. Lokale uitgaven.  

1 en 2½ rp Tandjungkarang   1 juni 1948.  

d. Vals stempel.  

1 rp Bukittinggi   1 januari 1948 aanduiding: Berlaku 

untuk sub-propinsi 

Sumatera Selatan.77 

    

    
 

Soekadana: 

a. Algemene uitgaven. 

5 rp Bukittinggi 17 augustus 1947.  

10 rp Bukittinggi 17 januari 1948 afb. 8: stempel met 

datumaanduiding.     

25 rp Bukittinggi 17 januari 1948.  

5 en 10 rp Bukittinggi   1 april 1948.  

b. Regionale uitgaven.  

2½ en 10 rp Bukittinggi   1 januari 1948 aanduiding: Berlaku 

untuk sub-propinsi 

Sumatera Selatan.77 

    

    

c. Lokale uitgaven.  

1 en 10 rp Bengkulen   1 december 1947.  

50 en 100 rp Djepang Tandjungkarang 15 januari 1948.  

½, 1, 2½ en 5 rp Tandjungkarang   1 juni 1948 afb. 7: rood stempel 

op de achterzijde met 

open datumbalk. 

    

    

d. Vals stempel.  

10 rp Bukittinggi   1 januari 1948 aanduiding: Berlaku 

untuk sub-propinsi 

Sumatera Selatan.77 
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4. De bankbiljetten van Kotaboemi met poststempels. 

 

     Zonder plaats en datum, maar met posstempels Kotaboemi tussen 1 februari 1947 en 2 mei 1949 

zijn bankbiljetten van 10 en 50 rupiah uitgegeven met de aanduiding Berlaku untuk Lampung Utara 

(geldig in Noord Lampong). Zie afb. 11 en 12. 

     Kotabumi, 17 april 1949 is de aanduiding op een biljet van 50 rupiah, uitgegeven door de militaire 

gouverneur van het district Zuid Sumatra, luitenant-kolonel S. Gaharu. Zie afb. 13. 

 

  
Afb. 11. Afb. 12. 

  

  
Afb. 13. Afb. 14. 

 

     Afb. 14 toont de achterkant van een 50 rupiah biljet van het type van afb. 12, maar met een 

stempel met de tekst Berlaku untuk seluruh daerah Lampung selatan. Komandan front utara, capten 

[Noerdin] (geldig in het gehele district Zuid Lampong; de commandant van het noordelijke front, 

kapitein Noerdin). 

 

     De auteur stelt reacties op prijs. Hij kan via email worden bereikt: hans@vanweeren.nl.com. 

 

Documentatie: 

Bulterman, P.R.,  Poststempels Nederlands-Indië 1864 – 1950, Deventer 1981. 

Bulterman, P.R.,  Poststempels Nederlands-Indië 1864 – 1950. Herzien kantorenschema 

1985, s.l., 1985. 

Groen, P.M.H., Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in 

Indonesië 1945 – 1950. Den Haag, 1991 (Proefschrift Rijksuniversiteit 

Leiden). 

Handjaja, Sugiana e.a. Katalog Uang Kertas Indonesia 1782 – 1996, s.l. (Jakarta), s.a. 1996. 

Jong, T. de, De inflatie op Sumatra, 1947 – 50, D.N. Sprokkels I. 

Wal, S.L. van der, e.a., Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen      

1945 – 1950, 20 delen, Den Haag 1971 – 1996.  
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H.P. van Weeren, IBNS LM-85, postale stempels gebruikt op bankbiljetten. 

 

0. Inleiding. 

  

     In het vorige artikel zijn de poststempels van Zuid Sumatra op Japans en republikeins bankpapier 

aan de orde gesteld. De inleiding van dat artikel werd afgesloten met de stelling “Poststempels op 

bankpapier met een monetair doel komt verder niet voor bij Indonesisch bankpapier”. Die stelling 

behoeft enige nuancering. In de afgelopen tijd is gericht gezocht naar andere verbindingen tussen 

filatelie en numismatiek dan de relatief veel voorkomende poststempel van Zuid Sumatra. Hierbij is 

het onderzoek verbreed tot stempels die zowel voorkomen op postwaardestukken als op bankbiljetten. 

Hieronder wordt een viertal van dergelijke links besproken. 

 

1. Pangkal Pinang. 

 

     Het afgebeelde Japanse propagandastempel is op poststukken geplaatst ter gelegenheid van één 

jaar Japanse bezetting. De tekst luidt: Hari Tahoen Kebangoenan Tanah Sumatra Baru 

(herdenkingsdag van één jaar ontwaking van het nieuwe Sumatra) 24-30.3.03 (24 – 30 maart 1943) 

en een plaatsnaam. (Bulterman 1981, pag. 313). 

 

 
 

     De tekening laat een boortoren zien (de Indische aardolie was de belangrijkste reden voor Japan 

om Nederlands-Indië te bezetten) en een luchtlanding bij de bezetting. Het stempel is bekend uit 

Lahat, Palembang, Pangkal Pinang, Pladjoe, Tandjong Enim en Tandjong Karang. 

     Op bankpapier komt het stempel van PK Pinang (Pangkal Pinang) in blauw voor op de                

½ gulden van de eerste serie van de Japanse bezetting en op de ½ roepiah en de 10 roepiah van de 

tweede serie van de Japanse bezetting. Enig monetair doel lijkt niet waarschijnlijk. Meer voor de 

hand ligt het gebruik van het poststempel om souvenirs te vervaardigen, mogelijk na de Japanse 

bezetting. 

 

2. Padangsidempoean. 

 

     De handstempelopdruk “NRI in cirkel” (Sm 232) komt voor op postzegels van 10 cent, type 

Konijnenburg met Japanse machinale opdruk 92z, met en zonder handstempelopdruk Rep. Indonesia 

(Sm 211). Opdruk Sm 232 komt voor in zwart op de 10 cent type I en II en in violet op type I. 

Hieronder wordt de violette opdruk afgebeeld met en zonder handstempelopdruk Rep. Indonesia 

(collectie Vosse). 
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     In de catalogus wordt gemeld: “Waarschijnlijk lokale opdruk van Padangsidempoean (Noord 

Sumatra)”. Padangsidempoean ligt in de voormalige provincie Tapanoeli ten zuiden van het Toba 

meer. De toeschrijving is gebaseerd op leesbare stempels op de postzegels met deze opdruk. 

 

 
 

     Hetzelfde stempel komt voor op een bankbiljet van 10 gulden uit de Japanse bezetting van 

Nederlands-Indië. 

     Bij dit bankbiljet was de volgende informatie gevoegd: Republican overprint shortly after the 

independence, prior to the introduction of provincial Sumatran issue (Pematang Siantar 1947). 

Similarly, stamps were legalized which had been regarded wrongly as Tapanuli overprints.       

(Vert.: Republikeinse opdruk van kort na de onafhankelijkheid en nog voordat de uitgave van 

provinciaal bankpapier in 1947 met als plaats van uitgifte Pematang Siantar plaatsvond. Gelijktijdig 

werden postzegels met dit stempel geldig gemaakt. Deze opdrukken zijn eerder ten onrechte aan 

Tapanoeli toegeschreven).7 

     De herkomst van het bankbiljet werd helaas niet vermeld, waardoor de toeschrijving aan 

Padangsidempoean niet kan worden bevestigd. 

 

3. Serang. 

 

     In een grotere partij bankpapier uitgegeven in Serang (West Java) werd een aantal bankbiljetten 

van 50 rupiah aangetroffen die op een identieke manier waren gestempeld “telah ditilik” in kastje. 

     Het betreft hier een republikeins censuurstempel, bekend vanaf begin 1946 tot december 1948. 

Telah ditilik betekent reeds gecontroleerd. (Bulterman 1981, pag. 421) 

     Naar verluidt werden deze stempels gebruikt door de censuurdienst op het postkantoor. 

Waarschijnlijk heeft het overdrukken op de bankbiljetten dus ook op het postkantoor plaatsgehad. 

                                                 
7 Inmiddels in de 4e druk van de “Catalogue of the postage stamps of the Republic of Indonesia 17 August 1945 –          

27 December 1949”, gewijzigd. 
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     Het consequente en nogal slordige (niet altijd goed leesbaar afgedrukt) gebruik van het stempel op 

steeds dezelfde plaats op het bankpapier wijst erop dat het stempelen een bepaald doel diende. De 

meest waarschijnlijke verklaring is dat het ging om controle op de echtheid van het bankpapier. De 

serie uitgegeven in Serang met als datum 15 desember 1947 bestaat uit de waarden 1, 5, 10, 25 en 50 

rupiah. Bekend is dat met name het biljet van 25 rupiah in de tijd van het gebruik op grote schaal is 

vervalst. Recent zijn voor de verzamelaarsmarkt van de bewaard gebleven originele drukplaten door 

de oorspronkelijke drukkerij herdrukken vervaardigd, in elk geval van de waarden 1 en 5 rupiah. Het 

stempel is tot nu toe alleen aangetroffen op de series IC en HL. 

     Hieronder tevens een voorbeeld van postaal gebruik van het stempel.   

 

 
  

4.  Veldpost Soerabaja. 

 

     Afgebeeld is een muntbiljet van 1 gulden van Nederland met als datum 18 mei 1945 gestempeld 

met het poststempel Veldpost Soerabaja 2, -1.IV.11.1950 (1 april 1950, 11 uur). Bulterman (1981) 

vermeldt gebruik van dit stempel tot en met 1949 (pag. 463, type NM1). 
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     Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950 0.00 uur, 

gebruik in 1950 is dus mogelijk, aangenomen dat het veldpostkantoor Soerabaja niet eerder is 

gesloten. 

     Hoewel de Nederlandse en Nederlands-Indische gulden/rupiah formeel tot maart 1950 (toen de 

Indonesische rupiah devalueerde tot een verhouding 1 gulden Nederlandse courant = 3 rupiah) een 

gelijke waarde hadden circuleerde het Nederlandse papiergeld niet in de archipel. Voor de oorlog 

circuleerde er wel Nederlands muntgeld. Na de oorlog was er in veel landen, ook in de 

samenstellende delen van het Koninkrijk der Nederlanden, sprake van strak gereguleerd 

deviezenverkeer, waardoor er tussen Nederland en Nederlands-Indië geen vrij deviezenverkeer 

mogelijk was. 

 

 

 

 

     Het bovenstaande maakt duidelijk dat het 

afgebeelde muntbiljet niet uit de normale 

circulatie stamt. Mogelijk heeft iemand (een 

Nederlandse militair?) een souvenir aan zijn 

verblijf in de archipel willen (laten) 

vervaardigen. Misschien ter gelegenheid van 

een gebeurtenis in relatie tot het 

veldpostkantoor Soerabaja (sluiting?) of ter 

gelegenheid van 1 april (fool’s day). 

 

5. PRRI – Inobonto. 

 

      Eind 1957 brak in delen van Sumatra en Noord Celebes een 

opstand uit tegen het centrale gezag in Jakarta. Aanleiding voor 

de opstand was enerzijds de steeds linksere koers die president 

Soekarno in de wereldpolitiek ging voeren en anderzijds het 

gevoel in de buitengewesten dat de centrale regering in Jakarta de 

door de buitengewesten opgebrachte deviezen verkwistte. Op     

15 februari 1958 werd in Padang de Pemerintah Revolusioner 

Republik Indonesia (P.R.R.I.) de Revolutionaire Tegenregering 

van de Republiek Indonesië uitgeroepen. Deze tegenregering 

voerde de “totale oorlog” (Perdjoeangan Semesta, PERMESTA) 

en stond onder leiding van mr. Sjafruddin Prawiranegara als minister-president. 

     Prawinaregara was tot dat moment gouverneur van de Bank Indonesia (de vroegere Javasche 

Bank), de centrale bank van Indonesië. Hij was eerder, vanaf 2 oktober 1946 tot 29 januari 1948 

republikeins minister van Financiën, tussen 19 december 1948 en 13 juli 1949 minister-president van 

de regering in ballingschap op Sumatra en tussen 4 augustus 1949 en 16 januari 1950 minister van 

Financiën tot hij op 15 juli 1952 de functie aanvaardde van president van de Javasche Bank als 

opvolger van dr. A. Houwink, die aftrad omdat de Indonesische regering voornemens bleek te 
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hebben om de Javasche Bank te nationaliseren. Hij was minister-president in de periode dat de 

republikeinse leiders in het kader van de tweede politionele actie door de Nederlanders waren 

geïnterneerd. 

     Door de PRRI Permesta is in eerste instantie Indonesisch bankpapier van gestempelde opdrukken 

en handtekeningen voorzien. Sjafruddin Prawiranegara had bij zijn vertrek naar Sumatra in het kader 

van de P.R.R.I. grote hoeveelheden bankpapier in de waarden 500 en 1.000 rupiah uit de kluizen van 

de Bank Indonesia meegenomen. Daarnaast is het op Sumatra in de circulatie aangetroffen 

bankpapier lokaal over gestempeld. Er zijn zeer veel verschillende stempels uit een groot aantal 

plaatsen bekend, een overzicht ontbreekt echter tot op heden. De lokale stempels zijn aangebracht op 

de in omloop zijnde biljetten van 5 tot en met 100 rupiah, niet op de hogere waarden. Nadien zijn er 

nog twee gedrukte series bankpapier van de  P.R.R.I. op Sumatra in omloop geweest, terwijl er ook 

op Noord Celebes een eigen serie bankpapier, gedrukt in Menado, in omloop is gebracht. 

     Op Noord Celebes zijn een viertal lokaal gedrukte postzegels met de aanduiding P.R.R.I. 

Permesta in gebruik geweest. Ze zijn bekend met poststempels Kotamobagu en Inobonto uit juli en 

augustus 1959. 

     Hierboven wordt een blokje postzegels van 15 sen van de Republiek Indonesië, uitgegeven in 

1956, getoond met het poststempel PRRI PERMESTA INOBONTO met open balk (geen 

datumaanduiding). 

 

     De volgende bankbiljetten zijn bekend met hetzelfde stempel. 
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     De auteur dankt Paul R. Bulterman, Manèl Garritsen, Rob Huisman en Leo B. Vosse voor 

informatie over het behandelde onderwerp en het ter beschikking stellen van illustratiemateriaal. 

 

     De auteur stelt reacties op prijs. Hij kan via email worden bereikt: hans@vanweeren.nl.com. 
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