
De hulpuitgifte van Bandjermasin 1944. 

In het jaar 1944 verscheen een plaatselijke nooduitgifte. De tekening op de zegels bestaat uit 4 rijen 

Japanse lettertekens, met als omlijsting een uit dwarsstreepjes bestaande rand. In beide beneden 

hoeken zijn de waarde cijfers geplaatst. 

  
De betekenis van de karakters is: 

DAI NIPPON  Groot Japan 

YUBIN KITTE  Postzegel 

KIN … SEN  Waarde … cent 

KAIGUN MINSEIFU Civiele overheidsdienst marine 

De Minseifu (minsei = burgerlijk bestuur; fu = overheidsdienst) was het kantoor van de Japanse 

gouverneur te Makasser, die het civiele gezag uitoefende over het gehele door de marine bezette 

gebied. 

De zegels zijn uitgevoerd op dik papier, zonder gom, perforatie 11½. Op ieder blok van 4 zegels staat 

een klein Japans stempel als waarmerk; dit waarmerk heeft dus niets te maken met een poststempel. 

De rode 5 sen heeft een violet waarmerk, de blauwe 10 sen een rood waarmerk. Dit waarmerk, een 

rondstempel bevattende een aantal kanji en katakana-tekens. Dit waarmerk betekent “Bandjermasin 

Yubin Kyoku Cho” = Chef postkantoor Bandjermasin. 

 

De geschiedenis van de nooduitgifte is als volgt: 

 

In de zomer van 1944 kwam een Japanse postambtenaar bij de zendingsdrukkerij te Kwala Kapoeas 

informeren of er nog drukpapier voorradig was. De zendeling H. Göttin uit Bern, de leider van deze 

Zwitserse zending, had toevallig een goede voorraad wit papier zonder watermerk, die hij gebruikte 

voor het drukken van de zendingskrant. Hij deelde dit de postambtenaar mee maar weigerde het 

papier te verkopen. Na een paar maanden verscheen de postambtenaar opnieuw en vorderde 

eenvoudig niet alleen het papier, maar ook de drukpers en toebehoren, dat ze betaalden met hun 

waardeloos geld. 

Weer enige maanden later ging de heer Göttin toevallig zelf eens naar het postkantoor om 

postzegels te kopen en herkende direct zijn eigen papier. Door de welwillendheid van een van de 

ambtenaren die in het zendingshuis opgegroeid was, kreeg hij enige vellen; terwijl door de Japanners 

uitdrukkelijk verboden was om aan blanken meer postzegels te verkopen dan nodig zou zijn voor hun 

strikt persoonlijk gebruik. De zegels werden gedrukt bij de Borneo Shinboen drukkerij (drukkerij van 

de Borneo’se krant) te Bandjermasin. Gevorderd was 11 riem. Velgrootte 10x8 zegels. Omdat de 

tandingmachine een lijnperforator was, is het afhankelijk geweest van de inleg van de vellen, welke 

velrand ongeperforeerd zou blijven. 

 

Bron: Handboek Japanse bezetting van Nederlands Indië, samengesteld door Majoor b.d. T. Vrijdag. 

Uitgifte door Filatelistenvereniging “Dai Nippon” 

 


