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“Money in Paradise” 
De circulatie van papiergeld in Nederlands Indië en Indonesië 1940 – 1950 

Hans P. van Weeren, IBNS LM-85 
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, in 
1941 werd een 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 (Jakarta), 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. 

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, een 
handtekeningcombinatie. 
- 500 gulden donkerblauw, twee verschillende 
handtekeningcombinaties. 
- 1000 gulden rood, twee verschillende 
handtekeningcombinaties. 
De biljetten werden om redenen van veiligheid als 
halffabrikaat 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  
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van de secretaris en de president van de 
Javasche Bank en de datum. Op de achterzijde 
van het biljet werd in het algemeen 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 bij voorbeeld 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 werd in de 19e eeuw 
begonnen, deze serie is de laatste waarbij deze 
methode werd gebruikt. ä 

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

De serie is genoemd naar de Wajang Wong 
spelers, prinsen en prinsessen van de 
vorstenhoven van Solo (Surakarta) 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 bankpapier3. Gedrukt door Joh. 
Enschedé en Zonen, Haarlem. å 

 
Samenstelling van de Wajang serie: 
- 5 gulden paars en groen (afbeelding van een 
edelman uit Solo). Een eerste oplage van 1 
miljoen biljetten werd in juli 1933 besteld7. Eer 
bestaan drie verschillende 
handtekeningcombinaties. Voor het watermerk 
werd het papier van de vorige Coen II serie 
gebruikt; meermaals J B in honingraatpatroon. 
- 10 gulden donkerblauw (afbeelding van een 
man en vrouw uit Solo). In 1933 in roulatie, 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 Bank7, drie 
verschillende handtekeningcombinaties. 
Watermerk rechte lijnen. 
- 50 gulden veelkleurig met dansers in grijs 
(afbeelding twee edelen uit Solo). In omloop 
sinds ä 

1938, een handtekeningcombinatie. Watermerk 
Godin van Recht en Waarheid. 
- 100 gulden veelkeurig met dansers in 
donkerpaars (afbeelding van dansers uit 
Djokjakarta). In omloop sinds 1938, een 
handtekeningcombinatie. Watermerk Godin van 
Recht en Waarheid. 
- 200 gulden veelkeurig met dansers in bruin 
(afbeelding van dansers uit Djokjakarta). In 
omloop sinds 1938, een 
handtekeningcombinatie. Watermerk Godin van 
Recht en Waarheid3. 
- 500 gulden veelkeurig met dansers in 
donkerblauw (afbeelding van dansers uit 
Djokjakarta). In omloop sinds 1938, een 
handtekeningcombinatie. Watermerk Godin van 
Recht en Waarheid. 
- 1000 gulden veelkeurig met dansers in groen 
(afbeelding van dansers uit Djokjakarta). In 
omloop sinds 1938, een handtekeningcombinatie. 
Watermerk Godin van Recht en Waarheid. 
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De economische crisis van de jaren 1930 
maakte dat er veel bankpapier van met name 
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 stammen3) kwamen pas 
in de laatste jaren voor de tweede wereldoorlog 
in bescheiden hoeveelheden in omloop. Zo 
werden bijvoorbeeld in het boekjaar 1938/1939 
van de Javasche Bank slechts 20.000 stuks 
bankbiljetten van ƒ 100,- aangemaakt, en geen 
enkele van de hogere waarden7. 
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 aanwezig 
bankbiljetten ongeldig te maken. In Haarlem bij 
de drukker Enschedé & Zonen werd het daar 
aanwezige drukmateriaal voor de Wajang-serie 
vernietigd3.  ä 

C.  De muntbiljetten van juni 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 grotere zilveren munten van ½, 1 en 
2½ gulden erg populair waren, moest snel een 
voorziening worden getroffen. 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 ontworpen3. 
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 stupa’s 
van de Boeroeboedoer 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.  å 

 
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 
serienummers KO 003016 (KO staat voor Kolff’s 
Offsetdrukkerij; 3016 was het telefoonnummer 
van die drukkerij). Het ontwerp was van chef-
bedrijfsleider Johannes-Wouterus Donkers van 
Kolff16.  ä 

Het is niet meer in oplage gedrukt door de 
Japanse bezetting. 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 hand16. 
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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 
landingsvaartuigen 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. 
Samenstelling van de Invasieserie: 
- 1 cent groen. Geen serienummers, twee typen 
serieletters: SA t.e.m. SZ en S/AA t.e.m. S/GP 

 
- 5 cent blauw. Geen serienummers, drie typen 
serieletters: S1 t.e.m. S31, SA t.e.m. SZ en 
S/AA t.e.m. S/DB. 
- 10 cent grijs. Geen serienummers, drie typen 
serieletters: S1 t.e.m. S31, SA t.e.m. SZ en 
S/AA t.e.m. S/EX  
- ½ gulden blauw. Geen serienummers, 
serieletters SA t.e.m. SM 
- 1 gulden bruin. Eerst met serienummers 
uitgegeven, voorafgegaan door SA of SB. 
Daarna alleen serieletters SB t.e.m. SN.  

- 5 gulden groen. Eerst met serienummers 
uitgegeven, voorafgegaan door SA of SB. 
Daarna alleen serieletters SB t.e.m.SG. 
- 10 gulden donkerpaars. Eerst met 
serienummers uitgegeven, voorafgegaan door 
SA Daarna alleen serieletters SB t.e.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 
had5. 
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” afgekort5,7. 
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. 
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. 
- 1000 roepiah grijsgroen. Goed verzorgde 
offsetdruk.  
Deze biljetten zijn van hetzelfde ontwerp als de 
Japanse biljetten van 100 en 1000 dollar van 
Malakka. Het is niet duidelijk of de 1000 
roepiah daadwerkelijk in circulatie is gebracht. 
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-Indisch 
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 (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.e.m. 50 sen)  5,7. 
Het Nederlands-Indisch geld is door de 
Japanners nooit uit de circulatie genomen en 
het behield 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 waren nog ongeveer 87 miljoen 
gulden extra in omloop hadden gebracht uit de 
kassen en voorraden van de Javasche Bank5,7. 
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 Sulawesi (Celebes). Het werd daartoe 
voorzien van stempels met de tekst “Ketua 
Pemerintah Umum Sementara, Republik 
Indonesia, Bagian Timur” (Voorzitter van de 
voorlopige regering van de Islamitische 
Republiek Indonesië, regio Oost-Indonesië) 5,10. 
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 
betaalmiddel7. In het gebied onder Nederlands 
gezag bestond de circulatie officieel slechts uit 
het muntpapier van de NICA-serie. 
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Deze in de Verenigde Staten (bij de American 
Banknote Company) gedrukte serie was 
gebaseerd het Koninklijk besluit van 2 maart 
1943, nr 1. Dit bankpapier (muntbiljetten, 
uitgegeven door Nederlands-Indisch 
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 Guinea7. 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 Indonesiers 
werd het geld “uang 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 ä 

doodstraf die de regering van de tegen het 
Nederlandse gezag strijdende Republiek 
Indonesia had gesteld op het bezit van dit geld. 
Samenstelling van de NICA-serie: 
- 50 cent oranje, keerzijde groen. 
- 1 gulden zwart, keerzijde groen. 
- 2½ 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. å 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het lukte het Nederlandse bestuur niet om tijdig 
voldoende NICA-geld in omloop te brengen. 
Daarbij kwam dat het geld door het 
nationalistische deel de bevolking niet werd 
geaccepteerd en dat men algemeen de 
omwisselkoers 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 gebracht7. 
In de buitengewesten werd naar aanleiding van 
de houding van de bevolking uiteindelijk het 
vooroorlogse bankpapier van de Javasche 
Bank en vooroorlogse muntbiljetten weer de 
status van wettig betaalmiddel gegeven. Voor 
Java gold dat –voorlopig- alleen voor de 
vooroorlogse bankbiljetten van 5 gulden7.  ä 

B. De Nood-serie 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 gulden7. Ze werden als 
vanouds gedrukt door Joh. Enschedé en 
Zonen, Haarlem.  
Samenstelling van de Nood-serie 1947: 
- 5 gulden violet en rood, keerzijde paars en 
groen. 
- 10 gulden paars, keerzijde paars en groen. 
- 25 gulden rood, keerzijde rood en groen. 
De uitgifte van deze emissie begon op het 
momnet dat het Nica-geld vrijwel geheel in de 
circulatie was afgevloeid. De Nood-serie was 
bedoeld om de periode tot aan de geplande 
muntzuivering te overbruggen. 
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De oplage was echter vrijwel verbruikt op een 
moment dat aan een muntzuivering door het 
uitgeven van de voorbereide geheel nieuwe 
emissie van de Javasche Bank 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 miljard7. 
 
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 1 sen aluminium met als 
jaartallen 2603 en 2604 (1943 en 1944) met 
een gezamenlijke oplage van 330 miljoen stuks, 
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 stuks. 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 Verengde 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 aan muntgeld, maar op 26 november 
was daarvan nog slechts ruim 2.5 miljoen in 
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 het aluminium van door de 
geallieerden in de rimboe achtergelaten 
vliegtuigen, waren overwogen werd besloten tot 
het in Batavia (Djakarta) bij Kolff laten drukken 
van muntbiljetten van 10 en 25 sen16. 
Het ontwerp is van chef-bedrijfsleider 
Johannes-Wouterus Dronkers van Kolff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling van de muntbiljetten serie 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 
Nederlandse 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 Republik Indonesia.  
 
4. De circulatie augustus 1945 – december 

1949 onder Indonesisch gezag. 
Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta 
de onafhankelijkheid van de Republiek 
Indonesia uit. De Republiek Indonesia heeft op 
3 oktober 1945  het Japanse geld en het 
vooroorlogse gouvernements muntpapier en het 
bankpapier van de Javasche Bank tot wettig 
betaalmiddel verklaard7. 
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De volgende omwisselingsverhoudingen met het 
Japanse geld werden vastgesteld (Bekendmaking 
nr 19 van 25 oktober 1946) 7: 
Java en Madura ƒ 50,- Japans is 1 rupiah Uang 
Republik Indonesia 
Buitengebieden ƒ 100,- Japans is 1 rupiah Uang 
Republik Indonesia 
Uang of oeang (oude spelling) 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. 
 
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. 
 
Samenstelling van de serie: 
 
- 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 donkerbruin en roze, rode serienummers, 
portret van Soekarno. 
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D. Serie gedateerd  Jogjakarta 23 agustus 1948. 
 
Samenstelling van de serie: 
- 40 rp zwartbruin en lichtblauw, zwarte 
serieletters. 
- 75 rp roodbruin en oudroze, zwarte 
serienummers, portret van Soekarno.  ä 

- 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.  ä 
 
 

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 handtekeningen serienummers. 
- 10 rp zwartpaars en geel, rode handtekening en 
serienummers, portret van Soekarno. 
- 10 rp roodpaars en roze, zwarte handtekening 
en serienummers, portret van Soekarno. 
- 100 rp lichtpaars en geel, zwarte handtekening, 
rode serienummers, portret van Soekarno 
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Locale uitgiften Java 
 
Bekend zijn lokale uitgiften van papiergeld van de 
volgende plaatsen: 
 
Blitar, Bodjonegoro,, Jogjakarta, Kediri, Kedu, 
Madiun, Magelang, Magelang, Magetan, Malang, 
Pati, Patjitan, Serang, Surakarta, Tjepu. 
 
Op Java betreft het vaak de relatief lage waarden 
1, 2½, 5 en 10 roepiah. Deze biljetten staan ook 
wel bekend als passar-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. 
 
A. Pematang Siantar, 31 maart 1947 (1, 5, 10 en 
100 rp). 
 
B. Bukittinggi (Fort de Kock) 
- 17.8. 1947 (½, 1, 2½, 5,10 en 25 rp). 
- 17.12. 1947 (2½ rp). 
- 1.1. 1948 (1, 5 en 10 rp). 
- 17.1.  1948 (25 rp).  
- 1948 (5, 10 en 50 rp)  
17.4. 1948 (100 rp).In Bukittinggi zijn ook een 
aantal series bankbiljetten voor de volgende 
deelgebieden gedrukt: 
 
Dearah (residentie) Djambi,17.12. 1947 (10 rp). 
Daerah (residentie) Riau,17.12. 1947 (5 rp). 
Sub-Propinsi Sumatera Selatan (deel-provincie 
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). 
Daerah (residentie) Tapanuli, 1.1. 1948 (5 rp). 

Dearah Sumatera Barat (residentie West-
Sumatra), 17.1. 1948 (10 rp). 

Deze series bestaan soms ook lokaal gedrukt van 
drukmateriaal (cliché’s) afkomstig van Bukittinggi. 
 
Locale uitgiften Sumatra 
 
Bekend zijn lokale uitgiften van papiergeld van de 
volgende plaatsen, gebieden en uitgevende 
instanties: 
Asahan, Barus, Bengkoeloe, Bukit Barisan, 
Djambi, Dolok Nanggar, Koealoeh Leidong, 
Koetaradja, Kotaboemi, Laboelan 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, 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 van de minister 
van Financiën van de Republiek der Verenigde 
Staten van Indonesië (no. P.U. 1) een 
muntzuivering aangekondigd7.  
Alle in omloop zijnde munt- en bankbiljetten met 
een nominale waarde van 5 gulden en hoger 
dienden te worden gehalveerd. 
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De linkerkant bleef voorlopig in omloop tegen 
50% van de waarde. Later werden deze 
gehalveerde biljetten verwisseld tegen het nieuwe 
bankpapier van de Javasche Bank en muntpapier 
van de Republik Indonesia Serikat (RIS, de 
Republiek van de Verenigde Staten van 
Indonesië). 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 hogere waarden, 5 rp (bruin), 
10 rp (groen), 25 rp (groen), 50 rp (blauw), 100 rp 
(bruin), 500 rp (rood) en 1000 rp (zwartgrijs) zijn 
gedateerd 1946. Dat is hetzelfde jaartal als op de 
drie waarden van de bij deze muntzuivering weer 
ingetrokken Nood-emissie, 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) 7.  
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 nominaal. Daaraan werd later in 
1950 nog een coupure van 10.000 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) 

16,17. 
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 geldig7. 
Inwisselingsverhoudigen 1950 voor het lokale 
republikeinse bankpapier. 
 
Bij besluit van de Minister van Financiën van 28 
maart 1950 no 53910 werden de 
omwisselkoersen voor het republikeinse geld als 
volgt vastgesteld7: 
 
Rp 125,- URI - Uang Republik Indonesia (dit 
betreft de Java uitgiften) is rp 1,- RIS (Republik 
Indoensia Serikat). 
Rp 125,- URIPS - Uang Republik Indonesia 
Propinsi Sumatera  (Gedrukt te Pematang Siantar 
of Boekittinggi, 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 ƒ 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 (eiland bij Sumatra) is rp 1,- RIS 
 
Omwisseling kon echter slechts plaats vinden 
voor een tegenwaarde van rp 50,- per persoon. 
De rest werd geblokkeerd. 
Uit deze officiële opstelling kan worden afgeleid 
dat het lokaal uitgeven bankpapier (vooral van 
Sumatra) in grotere groepen werd ingedeeld. Er 
wordt gezegd dat op het bezit van door militaire 
eenheden uitgegeven noodgeld door president 
Soekarno de doodstaf was gesteld uit vrees voor 
monetaire chaos. Mogelijk vreesde hij ook dat 
militaire commandanten zich te zelfstandig 
zouden kunnen gaan op stellen als ze over eigen 
geld konden beschikken. In latere jaren heeft dit 
zich in Indonesië inderdaad voorgedaan10. 
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