
Opdruk variëteiten van de frankeerzegels van Indonesië 1949-1950,  

Overdrukt in zwart met RIS (Republik Indonesia Serikat).  
 

 

Type 1, kenmerken: 

a. de I van RIS midden onder de R. 

b. de I vertoont geen beschadiging. 

Tanding 11½ grote gaten dun papier. 

Tanding 11½ kleine gaten dun papier.     

Tanding 11½ grote gaten gewoon papier. 

Tanding 12½ kleine gaten dun papier. 

Tanding 12½ kleine gaten gewoon papier. 

 

 

Type 1A, kenmerken: 

a. de I van RIS midden onder de R. 

b. de linkervoet van de I ontbreekt. 

Tanding 11½ grote gaten dun papier. 

Tanding 11½ kleine gaten dun papier. 

Tanding 11½ grote gaten gewoon papier. 

Tanding 12½ kleine gaten dun papier. 

Tanding 12½ kleine gaten gewoon papier. 

 

 

Type 1B, kenmerken: 

a. de I van RIS midden onder de R. 

b. het linkerdak van de I ontbreekt 

Tanding 11½ grote gaten dun papier. 

Tanding 11½ kleine gaten dun papier. 

Tanding 11½ grote gaten gewoon papier. 

Tanding 12½ kleine gaten dun papier. 

Tanding 12½ kleine gaten gewoon papier. 

 

 

 
 

 

 

 



Opdruk variëteiten van de frankeerzegels van Indonesië 1949-1950,  

Overdrukt in zwart met RIS (Republik Indonesia Serikat).  
 

 

Type 2, kenmerken: 

a. de I van RIS rechts van de as. 

b. de I vertoont geen beschadiging. 

Tanding 11½ grote gaten dun papier. 

Tanding 11½ kleine gaten dun papier.     

Tanding 11½ grote gaten gewoon papier. 

Tanding 12½ kleine gaten dun papier. 

Tanding 12½ kleine gaten gewoon papier. 

 

 

Type 2A, kenmerken: 

a. de I van RIS rechts van de as. 

b. de linkervoet van de I ontbreekt. 

Tanding 11½ grote gaten dun papier. 

Tanding 11½ kleine gaten dun papier. 

Tanding 11½ grote gaten gewoon papier. 

Tanding 12½ kleine gaten dun papier. 

Tanding 12½ kleine gaten gewoon papier. 

 

 

Type 2B, kenmerken: 

a. de I van RIS rechts van de as. 

b. het linkerdak van de I ontbreekt 

Tanding 11½ grote gaten dun papier. 

Tanding 11½ kleine gaten dun papier. 

Tanding 11½ grote gaten gewoon papier. 

Tanding 12½ kleine gaten dun papier. 

Tanding 12½ kleine gaten gewoon papier. 

 

 

 
 

 

 

 


