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Numismatische herinneringen aan Ceylon onder
Hollandsch bestuur.

In de Juni/Juli aflevering van «De Indische Gids))
1914, komt een zeet' belangrijk artikel voor «Jets over
Ceylon» dool' MI'. H. J. BOELEN, dat mij aan leiding gaf
tot de beschrijving van een onbekenden penning van
Ceylon en eene· behandeling der munten gedurende
het Hollandsche bewind aldaar geslagen. Uit bovenge
noemd artikel wil ik hiel' eerst een en ander mededeelen.

Na de verovering van Portugal door FlLIPS Il van
Spanje in 1580 verbood deze al spoedig den handel
tusschen de Nederlanden en Portugal, alwaar de Hol
landers de kostbare Oostersche producten door Portugal
uit Indië gehaald kochten" om deze weder aan de ver
schillende Europeesche natiën van de hand te doen.

De Hollanders trachtten daarop zelf den weg naar
Indië te vinden en veroverden een groot deel der
Portugeesche Kolonies, o.a. Ceylon.

In 1602 verscheen de eerste Hollandsche vloot onder
Admiraal JORIS VAN SPILBEHGEN, in de Baai ·van Batti
colao, op de oostkust van Ceylon, en wist VAN SPIL

BERGEN, van den Koning van Kandy, bescherming en
vrijen handel voor kaneel en peper ~e verkrijgen.
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Het volgend jaar bracht SIBALD Dl': WI!:ERT, van Atjeh
komend, een bezoek aan den Kandischen Vorst, terwijl
in 1612 MARCI<:LLUS DE BOSCl-IHOUWER, met brieven van
de Staten-Generaal en Prins MAURITS voor den Koning
van Kandy verscheen en met dezen een verdrag tot
stand bracht, waarbij de Hollanders hulp tegen de
Portugeezen beloofden. Zij verkregen daardoor het recht
een fort te bouwen, te Kottigyr bij Tr incornalee en
tevens het monopolie van den handel in kaneel, ju
weelen en paarlen.

Het duurde evenwel nog 26 jaren vóórdat de Hol
landers vasten voet op Ceylon kregen en eerst na een
bijna 20-jarigen strijd veroverde de O. I Compagnie
de geheele kust op de Portugeezen.

In 1638 werd Arlmiraal WESTERWOLD, Raad Extra
ordinair van N. 1., van Batavia , met een vloot en
troepen naar Ceylon gezonden; hij veroverde Batticolao
en sloot een contract met den Kandischen Koning RAJA
SIKGA IJ. In 1ti40 veroverde de Commandant WILLEM
Jacon COSTER, stormenderhand de stad Galle (Z.-W.
kust van Ceylon). In 165ti viel Colombo (W. kust) en
in 1658 werd Jaffna, het noordelijkste punt, ver-overd,
waarmede de Portugeezen hun laatste bezit op Ceylon
verloren.

Gedurende de anderhalve eeuw dat Ceylon onder
het bewind del' Hollanders was (1640-1796) hebbeu er
niet minder dan 39 Gouverneurs het gezag gevoerd.

<Tot de voornaamste brhooren wel: IsAAK RUMPF

(17'16-1723), GUSTAAF WILLEM Baron VAN IMHoFF
(1736-1740), die in '1740 Gouverneur-Generaal van
N. J. werd; lRMAN WILLEM FALeK ('1765-1785) en
WILLEM JAeOB VAN DE GRAAFF (1785- '17\13).
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'Onder" hun bestuur werrl oe rechtspraak verbeterd,
het onderwijs uitgebreid, de ·padicultuur en de land
bouw aangemoedigd. Groote uitgestrektheden werden
met klapperboom en beplant, die nu nog een bron van
inkomsten voor de bevolking vormen en in de lage
streken van Ceylon werd kaneel geplant, waardoor de
Compagnie voor dit product niet meer afhankelijk was
van de bergbewoners. Maar vooral werden groote irri
gatiewerken ondernomen, waardoor geheele landstreken
in cultuur kwamen. Kanalen werden gegraven; het
kanaal van Colombo naar Puttalam, 150 lCM. lang, is
thans nog grootendeels aanwezig en wordt nog steeds
bevaren door vaartuigen, die eenigszins op Hollandsche
zolderschuiten gelijken J).

«Op alle kustplaatsen», aldus schrijft MI'. BOELEN,
«zijn nog herinneringen aan ons bestuur, als forten,
kerken. gouvernementsgebouwen, etc.» Het groote oud
Hollandsche fort te Jailna is nog geheel ongeschonden
bewaard gebleven; toegang wordt verleend door een
brug en een poort. Binnen het fort staat de oud-Hol
landsche kerk, waarin familiewapens en grafsteenen
met Hollandsche inscripties:" verder is in het fort het
vroegere huis van den Hollandsehen commandant, met
dikke murenvzware djatihouten deuren met fraai koper
beslag. Het stadje ligt een mijl buiten het fort. Merk
waardig is, dat sommige huizen nog oud-Hollandsche
opschuiframen hebben met katrol en lood.

Ook de stad Galle geeft nog een duidelijk beeld van
den oud-Hollandsehen tijd; met hare kromme straatjes

I) Een aardige afbeelding van een HoUandsch kanaal op Ceylon komt
voor in het boven aangehaalde opstel van MI', H. J. BOELEN.

uiz.cn
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en zware wallen, doet het aan Naarden denken. Een
der straten heet nog Lijnbaanstraat.

Het opstel van Mr. BOELEN bevat verder zeer veel
lezenswaardige mededeelingen over Ceylon, met aardige
afbeelingen van de oud-Hollandsche kerk te Point de
Galle in de 17e eeuw, van die in het fort te Jallna 1

anno 1706; enz.

Zijn er dus op Ceylon nog vele monumenten, die
aan het Hollandsche bestuur herinneren, slechts weinig
penningen zijn er uit dit tijdperk bekend. In den
Catalogus de'}" numismatische verzomeiiru; van hel Bata
viaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschctppen
worden slechts de volgende vijf stuks vermeld:

'1668. Gegraveci de begrafenispenning van E. DI!: So
LEMNE, echtgenoote van R. VAN GOENS, raad van Indië,
Gouverneur van CeHaD. Zie ook Cctlalogus Koninklijk
Murü- en Penningkabinet I nO, 1O~7; aldaar afgebeeld
pI. XVI. '1027.

'1ü75. ldem van G. CmSTlEN, weduwe van J. HUSTAERT,

in leven raad extraordinaris van lndië ; oud-gouverneur
van 'I'ernate, Ambon en Ceilon, Zilver DlRKS Repertcrium
n, n°. 'l740.

L686 Zilveren bruiloft van 'I'. VAN RHEE, commandeur'
van Point-de Gale, enz. en H. VAN KRIERENBEER. Zilver
gegl'aveerd. DIRKS Repertorium H. n-, 1748.

Deze TH. VAN RHEE overleed ;·n Maart 1701 te Batevia als
Raad van Nederlandsch Indië. Zijn gouden begrafenispenning is
afgebeeld in den Uatalogufl Kon. -Penningkabinet 1. pl. XXIII. 19&9.

1693. Gegraveerde begrafenis-penning van G. VAN

RHEE, boekhouder en 1'" klerk te Jafnapatnam. Zilver.
DIRKS Repertorium Il. n-. 2330 ('1).



173

1783. Zilveren bruiloft van C. J. H. F. SCHRÖ1'ER en
H. C. KRIEKENBEEK, gevierd te Jafnapatnam. Zilver.
Door J. G. HOLTZHEY, Vervolg van Loon 617.

Behalve deze penningen beeldt het Verslag van het
Kon, Penningkabinet, 1907. op pI. I af een ovalen gouden
gegraveerden penning in 1753 door G. POTKEN vereerd'
aan zijne kleindochter MARIA MAGDALENA P01'KEN op
haar eersten verjaardag. Voorzijde : fraai gehelmd fami
liewapen 1 MUNTS (MOENS), omgewende pelikaan zijn
jongen met zijn bloed voedende. 2 en 3 POTKEN, een
pot met drie ooren, 4 ECOMA (EKAMA) een menschen
hoofd vergezeld van vier eikels in de hoeken van het
schild. Keerzijde: Ter - Gedagtenis Van .- D'Eerwaarde
heer - gerardiis Potken - V: D: M: Zijn - Eerw:
hiiijsvroiiw : Z: G: .- Sophia Magdalena Ecoma - door
Sijn Eer\:\l: gegeven - aan Desselfs Kleijndogter 
Maria Magdalena Potken - op haar eerste Verjaar
dag - den 23. november - 1753.
Met fraaien kabelrand en oog. 41.5 gr. 78 x 67 m.m,

De ouders van MAR[A MAGDAL"ENA waren SUSANNA

ADiliANA PO'J'KEN, geb. te Colombo 27 Aug. 1726 t al
daal' 24 Mei 1761 en AmuANus lVfOENS, achtereenvolgens
onderkoopman, gezworen klerk van politie, soldijboek
houder, opperkoopman te Colombo, vervolgens gouver
neur en directeur van Malabai', Raad extraorrlinaris van
Ned. Indië, eerste Raad en Directeur-Generaal van N.
Indië, commissaris politicus en directeur van de gepri
viligeerde Societeit te Batavia, taldaar 12 Oct. 1792.
Hij huwde in eerste huwelijk SUSANNA ADRTANA POTKEN

(geb. te Colombo 27 Aug. 1726 taldaar 24· Mei '1761),
dochter van GERARD POTKEN (die den penning gaf)
en SOPHIA MAGDALENA EI\AMA; uit dit huwelijk twee
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kinderen, jong overleden. Zie verder over hem Wapen
heraut IJ. (1898). p. 197,

Het is mij daarom aangenaam den volgenden. onbe
kenden penning uit de verzameling «Munten en pen
nirigen der Nederlandsche -'Koloniën» van wijlen mijn
vader, den heer J. SCHULMAN, in dit Jaarboek te kunnen
beschrijven.

Voorzijde: Twee brandende harten. Omschrift: T IS

HEDEN VYF EN TWlNTIG .JAREN DAT EGTEMIN ONS TVYEE

DEED PAREN:

Keerzijde: Opschrift in 12 regels: DEN 31 JULY 1750
TER GEDAGTENISS~ - DER ZILVERE BRUYLOFT - VAN

DEN RAAD 'ORDINARIS - VAN INDIA EN GOUVERNEUR

VAN HET EYLAND CEILON - JULIUS VALENTYN STEIN -

VAN GOLLENESSE EN - CORNELIA MAGDALENA - VAN

LOON - GETROUWT TE BATAVIA - DEN 31 .JULY 1725.
Geheel gegraveerd. Zilver. 114 gr. 72 m.m.
Dank zij de welwillende mededeeling van den Heer

A, O. V. KERKWIJK, Directeur van het Koninklijk Munt
en Penningkabinet, kan ik over dezen Gouverneur
eenige bijzonderheden mededeelen.

In 1732 was VAN STEYN VAN GOLLENESSE gezaghebber
op Bantam in N, 1., twee jaren later hekleedde hij dit
ambt op de kust van Malabar, waar hij den comman
deur A. MATEN opvolgde. Hier werd hij in 1744 ver
vangen door SIERSMA daar hij in. 1743 als opvolger van
DANmL OVERBEEK tot 'Gouverneur van' Ceylon benoemd
was.' Hij vervulde deze hooge functie' tot 6 Maart 1751,
toen hij door zijn benoeming tot Eersten Raad en
Directeur-Generaal van Ned. Indië weder naar Batevia
vertrok.
__ Overzijn vrouw GORN.I!.'LIA 'MAiJDALENAVAN LOON_h~Q



175

ik niets kunnen. vinden j doch twee hunner kinderen
zijn in het tijdperk dat hij gezaghebber van Malabar
was (1734-1744) gestorven en te Cochin (Malabar
district) op het Hollandsch kerkhof begraven: 30 Maart
1739 GUSTAAF WILLEM STEIN VAN GOLLENESSE oud 1 jaar,
3 maanden en 15 dagen; en 3 Mei 1739 MAGDALENA
URSULA S1'EIN VAN GOLLENESSE, oud 6 jaar, '2 maanden
en 3 dagen.

Als Gouverneur van Ceylon deed hij verschillende
reizen van Colombo naar GaHe, Matara en JaITna en
inspectietochten in de Gulle- en Mataradistricten, waar
van de dagboeken «Diaries» bewaard zijn. In een
officieel verslag van den lsten Januari 1751 (zie R. G.
ANTlJûNTSZ. «Reports on the Dutch Records in the
Gooernment Arekives at Colombo» 1(07) lezen wij o.a.
dat in de vergadering van den «PoJitical Council» een
brief werd gelezen, die uit Batavia met de boot «Leydenr
te Galle was aangekomen. In dien brief werd mede
deeling gedaan van den dood van den Gouverneur
Generaal van Ned. Indië «GUS'fAAF WILLEM BARON VAN

IMHüFF; van de benoeming van JAKOB MOSSEL tot
Geuverueur-Generaal en de benoeming van den Raad
Ordinaris van Indië en Gouverneur van Ceylon ,JULlUS

VALENTYN STErN VAN GOLLIl:NESSE tot Eersten Raad en
Directeur-Generaal van Indië. Daarop kwamen de leden
van den «Political Council». van het Gerechtshof, de
Geestelijkheid en andere hoogwaardigheidsbekleeders in
dienst van de Compagnie, zoowel als de aanzienlijkste
burgers, in het huis van den Gouverneur te zamen,
ter nieuwjaarsreceptie en om hem tevens geluk te
wenschen met zijne benoeming tot dit hooge ambt.
«Hls Excellency, haviug received hls visitors most
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courteously, und thauked th em fOI" thei r g ree tings,
enterta ined them with a repast of a variety of cakes
and refreshing morning beveragesa,

In de . Ol ficia l Diarie~. van 24 Januari- I Februari
1751 vind en wij mededeelingcn over een deputat ie van
Kandische hoofden, die met het verschuldigde eerbe
toon door den Gouv erneur STEYN VAS G OLLES E." SE

ontvangen werd. Den H)dea Februari deed zij n opvolger
JAS VUE EI.ASD den eed als Gou ve rn eur.

VAN STEYN VAS G OI.L.ES ESSF. overleed te Batavia de n
13 Ja nuari lifJ5 als ECI'Ste Raad en Directeu r-Gen eraal
van Nederlandsch-I ndiê 1).

Talrijker dan de penningen zijn dc munten oruler
bet Hollandsche bestuur in Ceylon ges lage n.

Oe Vereenigde Oost-lud isch e Compagnie richtte munt
hu izen op te Colombo, Galle, Jutïu u en Trinkonomule.

De oudste munten, in tie eers te hel ft cler lS· eeuw
ges lage n, zijn zond er jaartal, hebben lIog niet het wel
bekende monogra m der Compagnie, doc h de waurde-unn
duiding 0IJ beide zijde », iu ee n doornen - of oo k wel in
ee n hlmlerkruus. li et zij n di kke, ro nde , koperen munten
vun '/8 (lig . -I )J I /~ , 'I:!. (lig. ~), 1 ( flg, :3, .1) en 2 stu ivers.

Fit. 1.--- Fit. 2.

I) In de R~t'lU! beige ,Ie IVIiJIlill»la t i'l ue 190:-) word t op pl . lil een
gouden ovale gegravee rde pen nin g afgebeeld, op het overljjden Ie Cotombo
op 10 An g. 1755 va n A!"SA H ENRIKTT !': 't'AN U~: "'V IilONT . gehuwd met den
gouverne ur van Ceyltm JOUrl GIDEON Lorcs .
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Fig. 3. Fig 4.

l ll:l ;.!,"(' 111 icl lle lde gowlcïu en de doorsnode zijn als volgt :

'I. stu iver ; 11 m.m , el! i.s gram

'/, » U 111 111 . P il :l,K »

'It » 10 HU il . CIl ï e

u Hl 111 . 111 . ( ' 11 1:u\ "
~ » , ) -

111 . 1/1. " 11 ':.!.\~ I »_J

Fit . 5.

Hij deze SPrit:' s luit zich nnn l'ell stuk vnn n st uivers,
r'vn platte kopr.rnn slaa f. met op bl' if1 f' z ijde' lI d l ~ waarde 
aa nd uid ing VI op hel (' l ' II (' P il S1 op het a urlero uitei u.h
PIk i n ( '(' 11 hluderkra ns. ))(' 7.(' sta ven \ ' :\11 Ij s t ll ÎVPI'S

verschill en \'(>('Ia l in 1t'llgt e ('11 gt~wicht: heken d zijn (' I '

V:l II !lK, lO: l, 110, li l' c II 127 11I .1Jl . li pt hie rb oven
ufgebectdc ex . uit tie verzumcling UIlOG.\:S is 118 111 , 111 .

(alig eu weeg t OOJ}2 g ra m.

"
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F ig. 6.

Fig. 7.

De oudste zilveren munt is ee n «Sikka rop)" » van
17Xi- « (j~. fl). li et ecnigc heken de exemplaa r' werd door
I IJ.:~H \' T. GH()(i" ~ in de N umisnuüic Circular vnn lOOD
pag . 112GO bescbreven en kwam ook \'001' in den ca ta
logus Zij l lf' 1' 11l 'lall{!rijke verzameling koloniale 1JI11 11 t PII,

die in Feln-uat-i 1914 door de II1'1n3 J. SCJlllI.~I .\X te
Amste rdam pu bliek verkocht werd . Deze rop y. onde!'
lipt bostuur van de n GOllVe J'lH'U I" V ,\).&. ge slagen , hee ft
de volgende opsclu-ifton in gemengd urabisch, peraisch
en muleisch schrift.

Yoorz. : " Ta lig oelhuul Kom puu i Soekne.
Keerz. : Pouk oq dsjezi reh Sellung . liS '.,
l iet ge wicht is t I ,;): ~ gnuu. en de doorsnede 2i/2:l m.m.

Over linze eSikku ro p)" » hield en de ltirocteu rc n van
de ~ l lI ll t te Colom bo en te B;ltavia iu 17X;) ce ne 111 1111 t
conferentie.

De tweed e bekend e zilvere n 11I1Int is een ha lve rop)'
\' ~1II 17Sï . e Soek ue » gl.'lI aalJld , ges lage n 0 11I11.' '' het bestuu r



1j~ l

VUil Gouverneu r Y,\:\ UF. GlLU Y. De o pschri fte n zijn

dezelfde a ls op de Sik ka ropy. doch het jaartal is 17H7 en
het ge wicht I1U U,01- tot 9.~ gra m. de diameter 2:;l) tn.m.
( lig. 7). li et Kon. Penningkabinet te 's-Gravenbuge
hezit eCII fraai exemplaa r. a f komst ig uit oe bekend e
verzumeling J. ~1. 11. \ 'AX Ü OSTEUZEE (H)(IO) lietwelk 0l'

den kant eeu Indisch '? contramerk heeft.

De munten Ile l' tweede serie hebben op de voorzijde
liet bekende monogra m der Yerecu igde Oost -Indische
Compagnie V , waa rboven tie eerste le tter van l i l' munt
plaa ts : U voor Colombo ; G \'001' Gall e; I voor Jallu u
en T \'0 01' T t-iukonomule.

F i,t. 8 , Fig. 8,

Fig. 9,

c
De oudste tr- ColoII JlJO! met het mou ogrnm V gl's lag('11

1111l Ilt elI, ziju \\'1'11(, 1' zouder jaartal. ~l e ll ke ilt s lee lits

d CII 1/.. s tuive r (lig. H) !'PII kle ine dikke, 1'0 11111', kope ren

munt, ol' de voorz. het 1I1OIlog ralll Viu er-u P:ll't'le il'kt'1

en tic wnurd o-uumlu i.ling s\ op dl' kecrz. \ ' 1' 1'1 11' 1' .'fl lI

kope ren stuuf \':'111 H stuiver (fig. tl). I!iC op di' ui te inden
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del' voor- en keerzijd e twee ronde ste mpels heeft,
waarin het monogram Ven de waarde :1 in parelcirkels.

Ook deze sta ven van 43/. stuive r verschillen soms
aa nme rkelijk in lengte. o.n. :»8, 70, i,.,sr), &~ en ·10;) m.m,

li et afgebee lde ex. der verzamel ing GIWOAX is 7/. In. IIl .

lan g en weegt 61,00 gra m.
~I et jaarta l en hei. monogram der Compagnie werden

te Colombo dikk e koperen st uivers gcs lugcu (fi g. 10),
die ouregehnat ig van vorm zijn en zelden geheel rond,
ZOOI lat het muntbeeld er dikwijls slech ts gelieeltelijk
opkwa m. De \' OOI'Z. heeft weder het bekend e tnonogrum j

op rle keen . in drie regels tie waarde-aanduidi ng
.:- I .:- - srri vsu daa ronder het jaarta l ; ee n parelcirkel

Fig. 10.

op heide zijden. Zij verschillen in dinmet er van 17 tot
~: l 11 1.111 . cu in gewich t van 1 ~ ,2 tot la )f) g ra m, Ook
de lettors vcrschillen iu sommige ja re n. Hekoud zij n
st uivers Hit elk de r ja ren 1782 tot en III rt 'tiU;,.

F i~ . 11.

:\ng ee n derde soort munten wer d te Colom bo ge-
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slage n, n.I. tie t innen (luit en, waarvan dri e verschillende
bekend Zijll

10 van n t{2. &-) en &j met op de voorz. het monogram
"V en daarouder het jaa rtal en op de keerz . een vogel
op een boom, ter weerszijden van den sta m tie waarde
aanduid ing I - D ( I Duit).

De diumete r is ± ~ m.m; het gewicht '15,49 gram.

Fi~. 12. Fig. 13.

De ~, Io. soort met jaarta l 1 7t{~ 1 en 1700 (lig. 12 ) hebben
c ~

op llt ' \'O OI'Z . ullcen he t urouogtutn V eu op de 1\l' l 'I 'Z.

de wnurd e-aaudui ding DIT I daaronder het jaa rta l. Dia
uret er 10/ '10 1Jl.1II . ; gcwi~h t ;""',m.; gram.

li et derde type ( n~. 1:1) ln'eft 0Jl de keerz: du waarde
volu it llJrr e u het jaa r ta l dun ronder; ze zijn in 17UO Cll
1ïlJ~ gcslugc u . Jriameter-t O/,I::; m.m.,gewich t j: r),Jvgra ll i.

Fit . 14.

Te Gulle werd en dikke, ronde koperen eC Il - en t wee
stuivers (lig. I·"') geslagen ; zij hebhen op de voorz . he t
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menogram Vdaaronder de waarde-aanduiding 2 : S of
I. S en 01J de keerz. het jaartu l wanroud er de waarde
aanduidi ng in .Cinga leesche karakters ~ = 1.2 =
Ista iver 2 (twee Stuiver) en <;!l Gi \'UII I. I (Istai ver I).

Fi~. 15. Fi Jt. 16.

Be twee stuivers zijn meestal 1'0I1l1 en komen VOOl"

met jaal'ta I J 7~~ tH, ~7. XS, ~'U , 00, DI en U".!. l lu n
.l iumcter vut-leert van ~4 tot "27 m.m, en het ge wicht
van 21A tot ~ gram.

lto stuivers zijn dikwijl s onregel mat ig v..lII vortn ; li l!

volgoude jaa r ta llen aiju bcke nd : l7B:j (lig. Ir.). ~7, &"-;,
t)~ ', W l~ 1I 0"2. De dluureter is ~o tot ~2 III.Ul. en het
gewicht '11,0 tot 14 gra m.

E CII e igc uuurd ige va ria nt komt VOOI' iu lï~7 (lig. 10)
C H in IïU~ me t de 0 en C vun lie t ruonognuu Vver
plaatst, de C staat omgekeerd als ::l op d C II liukcnum
en de 0 0l' tien rechteru t-in "all tic V.

Fig. 17. F i~ . 18.

Tc Ju tlua heeft de O. I. Compag nie wed er d ikke,
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rond e koperen twee en ee n stuivers geslagen. (Fig. 17
I

en I ~). Op tic Voorz. liet mon ogram V met daaro nder de
wuurdc-aanduiding ~ . S of I . S. De kcerz. heeft het
jaartal. waaronder de waa rde-aanduiding in tamul
karakters.

Op de ~ stu ivers '=1 (9 == P I 1/2 Fnu am = ·10
Kasches,

Op de st uiver" ':J 'lJ = I' ! = 1/ . Funum,
Bckeml ziju tweestuivers vun ' l7g~. ~J, 88 en !l2 in

dinmeter V:l 1I ~O-~!û 111.111 . en gewicht vun 2~ tol 3~

gra m, CII st uivers van !7S:J, Ol en U".!, eliame te r ± 20
111.111 . CII wegende I ().~, I I.:-,U en 1'2.tl$ g ra m.

Yun tien tweestuiver 17&J kwam CC II exemplaa r in
tin "oor, in t1 t ~ vcrzamel ing van DI'. \\'urn ; K IS G, van
waal' liet in de verzam eling t1HOG.\:--; ove rging.

Fi~ . 19.

Van Triu kouo malo zijn sleehts koperen stu ivers hekend
(lig. W) tuuostu l onrcgelnintig vun \'O I'~II. Het monogr-am
Vop de "OO I'Z, CII de wua rdenund uidiug s~ wanro nder
het jaa rta l op de keerzijd e. Oe bekend e exempiarcu
hultben volgende jaart ullen '1 7gü, SU, DO, UI, H"2, 9:1 en D7.

Ten slotte dient nog vermeld te worden, dut de
Vereeni gd e Oost- Indische CO II I J la~nie, de Portugeeschc

CII andere vre emde munten, die zij na \' CI'OH'I'ÎIIg' van
t » I . I I I " C\..Iey 0 11 111 0 111 OOI' VOIII met t ' CII i (' I' mouognuus y V:
V ins tem pe lde waardoor deze munten galIgLaar Lieven.
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Fi~. 20. Fig. 21.

Fi~ . 22.

Yun de ze zeldzaam voorkomende munten zijn de
volgend e bekend :

Een ltopy Van AllIl AS 11 van Per zië i ltH 2- lüm );
c

met het contramerk vc ( Verzameling Prof. VIl.HEL )1

Ih';Il(j ~OE, 26 deel IWa);
ECII Soukou of ;} Shaki V:.l1I AUIJAS 11 van Perzië;

met cont ra me rk ~llS ( Verza meling .I. ~1. 11. \'A~ OOSTBH

Z"", WOO).
Et'1l Ahbusi van S OI.AD IA:'I: I VUil Perzië ( ll iün- 'l liDl )

met ~ iugestc mpeid (lig. ~O) j dit monog ruur is groote r
dun op de overige bekende m unten (Kon. ~tUllt- en
l'enu ingkab inet te 's-G ruven huge) ,

l~cl1 Tan ga van lU-W va n FILIPS UI te Colombo gCe
slagen met V iugestempe ld (Verza mel ing GUO UA S).

Dubbele Tanga vall llaO te Gou geslagen met Viu
gestempeld (fig. 21). (Verzameling GH û üA S ) .

Dubbele Tanga. van lüi2 van 10,\0 IV te Liou VOOl'

Cey lon geslag en, met \t" ingestempeld, ( Verza me ling
Prof. ll EHGSOE, ~d.. deel) .
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Dubbele Tanga van 1650 te Goa voor Ceylon ge·
slagen, met contramerk ~ (figuur 22). (Verzameling
GROGAN).

Dubbele Tanga van 165fl te Goa voor Diu geslagen,
met Vingesternpeld. (Verzameling Prof. BERGSOE. 2'"
deel).

ANDHE SCHULMAN.

Amsterdam, September 1914.


	1914_0.pdf
	1914 JMP 01
	INHOUD




