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Munten der Vereenigde
Oostindische Compagnie.

n.: )

-Bij het samenstellen van het eerste deel van deze
studie was ik mij er wel van bewust, dat over dit onder
werp nog vele gegevens te vinden zouden zijn bij de oude
schrijvers en in de officiëele stukken, waarvan natuurlijk
vele aan mij niet bekend waren, of die om de een of
andere reden niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Dr. F. W. STAPEL maakte mf er op attent, dat door
hem van 1927-1932 uitgegeven is: PIETEH VAN DAM,
Beschryvinge der Oostindische Compagnie, vier kloeke

. deelen, waarin wat men zou kunnen noemen "de Geheime
Geschiedenis der Vereenigde Oostindische Compagnie"
beschreven is.

Sedert 1701 werd het handschrift van deze geschiedenis,
zorgvuldig in een kist gesloten, door de Compagnie
bewaard "opdat deselve in tyden en wylen in geen andere
handen zoude moogen geraken" 2).

In dit werk vindt men vele gegevens waarvan in dit
tweede deel gebruik gemaakt is en ik kan Dr. STAPEL voor
zijn mededeeling niet genoeg dankbaar zijn.

Ook wordt daarin veel behandeld dat reeds in het eerste
deel ter sprake is gekomen en mag er met eenige
voldoening op gewezen worden, dat die gegevens niet in
strijd zijn met wat ik daarin, naar mijn beste weten, als
waarschijnlijk heb voorgesteld.

Zoo wordt bevestigd dat de koperen munten van
Paliakate met Arabisch opschrift werkelijk aan de eene

1) Zie VOOI' het eerste gedeelte: Joarboek: voor M1Mlt· en Pennmg_

k'unde 1934, bl. 48 en volg.
2) VAN DAM I. 1, bI. XX.
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zijde geslagen zijn met wat men noemde "de stempel van
den konink van Golconda"") en dat de XVIIen na 1661
welwillender kwamen te staan ten opzichte der aan
munting van "payementen" te PaIiakate, Negapatnam.
Cochin enz.').

De redenen die VAN DAi\I opgeeft voor het ontstaan van
den hoogen koers der "oude" Pagoden zijn andere dan
die van TA""ERNIER ~), of liever er waren nieuwe factoren
bijgekomen, waardoor de koers nog veel hooger steeg.

Hoewel de "oude" nog slechts weinig voorkwamen (zij
werden niet meer aangemunt), eischte de koning van
Golconda betaling der landpachten en hoofdgelden in die
munten. Bij gebreke van dien moest de betaling dan
geschieden in "nieuwe", naar rato van 1933/~ "nieuwe"
voor 100 "oude". Dit alles om op zeer handige wijze het
jaarlijksch tribuut, dat hij aan den Groot-Mogol moest
betalen, op de ingezetenen te verhalen.

Verder blijkt uit VAN DAM, dat de koperen Nevels aan
de Munt van den Koning geslagen werden en dus geen
Compagnie's munten waren 6).

Een zeer belangrijk feit in de geschiedenis der O.LC.
in Voor-Indië was voorzeker de verplaatsing van het
hoofdkantoor op de kust van Coromandel, van Paliakate
naar Negapatnam 1).

De Engelsohen. die stellig reeds in 1661, of misschien
nog wel eerder, te Madras Pagoden hadden gemunt 8L

3) VAN DA)I 11. 2, bI. 313, en eerste gedeelte dezer studie, bl. 60.
4) Idem I. 2, bI. 60 en Il. 2, hl. 389.
5) Idem Il. 2, bl. 143 en eerste gedeelte, u. 101.
(;) Idem I1.2, bI. 169 en eerste gedeelte} hl. 109.
7) Eerste gedeelte, bI. 96.
S) ELLIOT, bI. 144/145.
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vestigden niet zonder reden een tweede Munt te Tagenepat
nam 9) buiten het bereik van den Groot-Mogol, zeker wel
naar aanleiding van zijn hernieuwd opdringen naar het
zuiden, want zijn bedoelingen waren zeer gevreesd 10).

De Nederlanders gingen verder en verplaatsten zelfs
hun hoofdkantoor in 1690. De rechtstreekache onder
handelingen met het keizerlijke hof waren zeer kostbaar
en langdurig en de resultaten niet altijd daarmede Ju_
overeenstemming '"), terwijl bij onderhandelingen met
den Nawab deze zich dikwijls verschool achter zijn
meester.

Daarenboven wilden de Nederlanders het liefst botsin
gen met dezen grooten heer, in dien tijd altlians, vermijden.
Hoe gemakkelijk het daartoe kon komen hadden de
Engelschen tot hun schade en schande in 1686 in Bengalen
moeten ondervinden 12) en toen in 1687 de troepen van
den Keizer naar het zuiden kwamen, verlieten alle
Europeanen tijdelijk Masulipatan,

SHTVAJ1 1.
3) , het hoofd, der Mahratten, veroverde in 1651

het rijk Gingi, waarin Porto Novo, Sadraspatnarn,
Pondichéry en 'Tegenepatnam gelegen waren; In 1676
vermeesterde hij Tanjore en in 1677 werden Gootyen
Vellore door hem ingenomen. Ook deze Mahratten zagen
niet zonder angst en vrees het opdringen der troepen van
den Keizer en, daar de Compagnie in het naderend
conflict absoluut onzijdig wenschte te blijven, stond dit
den vorst van Tanjore geenszins aan 14).

De heerschappij van den Groot-Mogol heeft zich even
wel nimmer verder uitgestrekt dan tot de rivier Coleroon

!l) Eerste gedeelte, hijlugc D.
10) VAN DAM TI. 2, bI. 166.
11) Idem, bI. 173/174.
12) COLENBRAN.DER I, hl. 277.
13) Eerste gedeelte, hl. 58.
14) Corp, Dipt. UI, bI. 560.
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en na den dood Van ACRAXGZF.B in 1707 komt reeds het
verval van dit groote rijk.

De Europeesche machten zien dit niet direct in. De
eerste die eigenlijk een juiste kijk heeft 'op de machts
verhoudingen in Indië is de Fransche gouverneur DUPLEIX,

geïnspireerd door zijn inlandsche vrouw, de "begum
JOA~"NA". Men had op de kust van Coromandel nu nog
slechts rekening te houden met den Nawab en de kleine
vorsten.

De Fransehen stegen thans zeer in macht en aanzien en
beheerschten den Nizam, die op zijn beurt zich het recht
aanmatigde dep. Nawab te benoemen zonder Dehli daarin
te kennen (1742-1749). Zij plunderden Tanjore en
veroverden in dien tijd Madras (1748-1749), versloegen
den NJizam (1749) en de Mahratten en verkregen nu
Covelong (1750-1752), Masulipatan (1751-1759), Karikal,
den Catnatie (1751-1760) en Cuddalore. Madras werd
opnieuw belegerd.

Overal op deze kusten vindt men nu de Nederlanders,
Engelsohen en Fransehen in plaatsen gevestigd, die dicht
bij elkaar liggen, terwijl onze a.I.c., die met leede oogen
de opkomst van haar rivalen aanziet, nog zooveel mogelijk
tracht van haar oude privilegiën en relaties gebruik te
rnaken.

Aan den Franschen glorietijd in Indië kwam vrf
plotseling een einde. Niet begrepen noch gesteund wordt
DUPLEYX teruggeroepen en daarenboven in 1754 met de
Engelschen het nadeelige tractaat van Sadraspatnarn
gesloten; dezen echter, die op de beteekenis van het werk
van DUPLEIX veel scherper blik hebben dan het Fransche
Compagnie's bestuur, zetten den oorlog voort en kiezen
Bengalen als hun operatieterrein.

Na de overwinning van ROBERT CLYVE op den nawab van
Bengalen (1757), verslaat hij de Nederlanders bij
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Chinsura-Hugly (1759) en de Fransehen bij Wandiwash
(1760).

Deze laatsten zochten zich nu te verbinden met. een
nieuw. opkomende macht, HAIDAR AI~Y. den sultan van
Mysore, tegen wlen ook de Nederlanders in Cochin
moesten optreden (1776). Zijn opvolger TIPU SAHIB werd

ten laatste geheel door de Engelsehen verslagen (1799).
Door de politiek in Europa waren de Nederlanders

intusschen bondgenooten geworden van de Fransehen en
dit zou ons in Voor-Indië en op Ceylon noodlottig worden.

In 1781 werd Negapatnam ingenomen en de andere
kantoren . van het Zevende Gouvernement vielen den
Engelsehen tijdelijk in handen, nml. Sadras, Bimilipatan,
Jaggernaikpoeram, Palikol, evenals 'I'uticorin. met zijn
9 ondergeschikte faktorij en en de faktorij van Porto Novo.

In het Codaveri-gebied betaalde de a.I.c. sedert 1785
erfpacht aan de Engelsehen I;'). Hoe wij in 1824 van al
deze nederzettingen afstand deden, is reeds eerder
vermeld 16).

PORTO NOVO.

Deze stad was gelegen in Gingi op 110.35' N.B. aan
de grens van het rijk Tanjore. De naam is Portugeesch
en beteekent Nieuwe Haven; zij wordt ook Feringhipet
genoemd, van Parangi, zooals de inlanders de Portugeezen
en later ook de andere Westerlingen noemden 17).

Sinds 1610 stond deze haven voor onzen handel open 18),

wij hadden echter in de onmiddellijke nabijheid te

15) Rea, bI. 29-43.
1(;) Eer-ste gedeelte, bI. 98.
lT) S00:"NERIIT I, u. 58.

IS) 'l'ERI'STJlA, u. 117.
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Tierepopelier (Tirupapa!iyur) een faktorij, die in 1625
vernield werd.

In 1644 verwierf de a.I.c. een caul waarbij de andere
Europeesche natiën van den handel te Porto Niovo werden
uitgesloten, benevens het recht van loge en handel te
Pondichéry en Tegenopatnam UI) en in 1647 verkreeg de
Compagnie het fort in deze laatste plaats.

Na de verovering van Gingi door de Mahratten in 1651
werd de O.I.C. in deze rechten gehandhaafd 20).

Gouden Portonovosche Pagode.

37. Pagode. Vz. Een (vierarmige 1) godheid, op de
rechterarm een vogel dragend; in den linkerhand, de
arm langs het lijf uitgestrekt, een rond potje en de
pasa (eenige loshangende banden). In een derde arm?
links ziet men den vogel Garuda, en rechts in een
vierde? den ohalenom. (vlammende discus), daaronder
een lotusbloem met afhangende takken en bladeren.
Kz. Bolvormig, bezaaid met punten.

Goud. Middellijn 11 mm, gewicht 3.430 gram (I.M.C. I,
No. 24, PI. XXX). Plaat I. 37.

De godheid op deze munt zou volgens den I.M.C. VISHNU zijn.
De attributen komen daarmede evenwel niet geheel overeen. Zou
het niet veel eerder ÀRTA-NARI8'WAflA Z\lD, onder welken vorm
SalVA en PARVATI vereenigd aangebeden werden in de tempelpagode
te Tirunamelyf 21) Evenals bij (Ie Paljakatache Pagode heeft men
hier dan het beeld van een godheid die in een cabm-igen tempel
onder die gedaante vereerd werd.

De voorstelling op deze munt is zeer bij zonder en zoo
vond ik haar alleen in den I.M.C. Zij toont ons de godheid
als een levende .persoonlijkheid en schijnt, te oordeelen
naar den fraaien stijl, inderdaad de oudste en daarom de
Nederlandsche Portonovosche Pagode te zijn. Niet zonder

Hl) Coq). Dil}l. I, bI. 424.

~O) . Idem lIJ bl. 8, 25.
~1) SONNERAT, 'plaat LIlI.
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beteekenis acht ik ook het eenigszins hoogere gewicht, dat
overeenkomt met dat van de pagode van Paliakate '?"}.

De oude inlandsche Portonovosche Pagoden waren ook
zeer fraai gesneden, doch op deze staat de godheid
(VISHNU) tusschen twee vlammende chakrams. De stijl
dezer laatste 18 later zeer achteruitgegaan, het beeld
verstard en de symbolen worden louter symetrische
figuren.

Veel is er over deze Pagode geschreven, doch over geen
andere Pagode loopen de meerringen zoo uiteen. Ja,
MARSDEN, ELLIO'1', FONRDBERT c.s. hebben haar zelfs verward
met de driebeeldige Pagode en meenden, dat zij het eerst
door de Portugeezen geslagen is, blijkbaar alleen afgaande
op den Portugeesehen naam van de stad. Dit standpunt is
thans wel overwonnen 22).

Men is het er echter over eens, dat de a.I.c. ook
Portonovosche pagoden geslagen heeft, evenals de nawab
van den Carnatic,

In de contracten die op Porto Nova betrekking hebben
is daarentegen nergens sprake van eenig muntrecht. Wel
had de Compagnie reeds in 1662 gelegenheid. om te
Negapatnam 2.3) te munten en zooals wij gezien hebben
reeds veel eerder te Paliakate en daarom wil het mij voor
komen, dat 'Zij hiervan gebruik heeft gemaakt om
Portonovosche pagoden te slaan, doch dat vóór of in 1676
de aanmunting ervan om een of andere reden langen tijd
is gestaakt. Het contract van 1676 immers schrijft
nadrukkelijk voor, dat de Compagnie niet anders mocht
maken dan Pagoden van type en gehalte der Paliakat
sche ") en toen zij in 1747 weer tot het Portonovosche

~1a) Eerste gedeelte, hl. 76.
:!2) Eerste gedeelte, bI. 103.
2;J) Zie hierna onder Neg apatuam.
'.14) Bijlagen F en G.
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type terugkeerde, werd daartegen onmiddellijk door den'
Nawab geprotesteerd.

Prof. VL,\CE);T A. S:i\HTH, de geleerde samensteller van
den I.M.C., Ie dl., vermeldt bij deze Pagode "Portonovo
type, first struck by the Dutch ....". Deze uitspraak
lijkt mij aannemelijk. Het is best mogelijk, dat dit het
eerste type is dat de Nederlanders volgens den eaul van
1662 te Negapatnam hebben geslagen. Het was in het
algemeen een combinatie van de Vz. der Paliakatsche met
één afgod (die natuurlijk niet noodzakelijk dezelfde
behoefde te zijn) en de Kz. van de driebeeldige. het
gekorrelde bolvormige veld. De Mahratten zouden dan dit
type ook geslagen kunnen hebben te Porto Novo en later
hij het contract van 1676 voor zich zelf opgeëischt.

In zooverre was dit contract dus nadeelig voor de
Compagnie, want HAVAR'l' schrijft: "De Portonovose
"pagoden, waannee de meeste handel geschiedt in het
"Tanjouwersche, stygen en dalen dagelyksoh. Ik herinner
"my den tyd, dat zy 25 fanams waarde hadden en die
"gelden nu 25) met den oorlog 34 fanams".

In 1782 heet het nog: "In het Zuiden, te 'I'ranquebar,
"Karikal, Naour en Negapatnam sluit men slechts
"contracten af in Portonovosche pagoden" 26). Zij gingen
toen door elkaar met de Negapatnamsche 27) en waren in
dien tijd ook moeilijk van deze te onderscheiden. Dit
konden alleen de sarraars en andere deskundigen.

Pas in 1680 werd door de (Lf.C. te Porto Novo een loge
gebouwd die aanvankelijk een goede plaats ' voor den
inkoop bleek '"), doch deze schijnt later van minder
beteekenis te zijn geworden. Er bestaat nog een eaul van

25) Vóór 1693.
20) SON~ERAT, bI. 144.

27) RATIEH.:\[ACITERJ hl. 429.
23) HAVART I, bI. 39 v.v.



1694- en VALENTI.JN rekent het tot de "vastgestelde
corriptoiren" 29).

Een nieuwe eaul werd in 1745 verleend door den nawab
va-n den Carnatie, terwijl Cuddalore en Tegenepatnam
werden verlaten. In 1781 viel ook deze haven tijdelijk in
de handen der Engelsehen.

Hoe het zij, Porto Novo schijnt een tijd lang een handels
plaats van groote beteekenis te zijn geweest, die later snel
in verval geraakte. In de stukken is er tot het einde-der
Compagnie echter nog steeds sprake van Portonovcsche
pagoden.

Na de Maliratten kwam de Nawab, die zijn Portonovo
sche pagoden niet alleen sloeg in de plaats zelf, maar ook
te Areot en te 'I'irumavur, even buiten het rechtsgebied
van Madras.").

Gewicht en gehalte '1XLn Portonouosche pa.goden.

B. -+- 1748 800

C. Imttated P.N.P. 625
D. Kort voor 1783 3.412 739'/,

E. Zonder datum . 718'/,
F. 1783. Tuticor. P.N.P. 3.399 708

G. 1795. Nieuwe P.N.P. 707 ct

A. 1739 .

H. 1788. Tuticor. P.N.P.
I. Eind XVIIIe eeuw

K. Idem.

gram % 0

831

625
3.346 615

535

Advys van JAÇOB MOSSEl., vol
gens berekening (3421/2
Arkadoese Ropyen = 100
P.N.P., 330 dito = 100
Negapatri. Pagoden).

RADEHMAGH'ER, bI. 429 (19 car.
2'/, gr.). CODRJNGTON, bI. 172.

CODl<INGTON, bl, 124 (15 car.).
RADF..RMACHER, .bl, 457· (2 eng.

7 azen; 17 car. 9 gr.).
REA, bl. 68 (about 17'/. car.).
CODRINGTON, bI. 124 (17 car.).

BONNF.\'rLLf~, pl. 5, fig. 15.
Bijlage L, volgens berekening

(86'/, Skomp. 94'/,
N.P.N.).

CODlHNGTON, bl. 124 (15 car.).

BONNEVILLJ<:, pl. 5, fig. 17,

~9) VALEN'l'IJN dl. V, bI. 3.
30) Er,I,IOT, bI. 145.
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In 1"748 waren de Pcrtonovosche Pagode (van den Naweb) en
de nieuwe Negapatnamsche van dezelfde waarde (B), het gehalte
zal dus ook gelijk zijn geweest, zooals bevestigd wordt door
Mr. RADEn.MACHER. Hoe het oorspronkelijk is geweest is mij niet
gebleken; verondersteld mag worden dat het overeenkwam met het
gehalte vau Vijayauagal', 8431 / 4 '% 0 3 1) . F en H worden later onder
"de kust van Madura" behandeld.

Portonovosche Fanam.

Deze wordt vermeld in het Advys van JACOB MOSSEl,

(1739), wegende 0.381 gram, gehalte 450 %0 (car. 10 : 9.
·~/5 goud 't marcq: fyn) ;)2). Door de sluwheid van den
landsheer, ~ie zijn tollen in dit geld inde en de aanmunting
tegenging, waren zij in dien tijd gestegen tot ongeveer
13 op een Negapatnamsche pagode, hoewel ze "by de
boeken liepen" voor 71/~ stuiver of 16 op een Pagode '").
Het was dus een zgn. groots fanam.

Welk een voordeel de Compagnie kon behalen door ze
zelf te slaan, al was het dan in het geheim, springt
onmiddellijk in het oog. Ik houd het er zelfs voor, dat het
is geschied, want het is opvallend dat de "munts ongelden,
21/4 pro Cto." nog lager waren dan bij de Negapatnamsche
Fanam, 21/2 pro Cto. 34 ) .

Helaas een der munten, waarvan het munttype nog
onbekend is.

31) Eerste gedeelte, bI. 77.
az) COnRINGTON, bL 267,

:13) COVIHNGTON, bl. 263.
H) CODRINGTON, bL 26-7,
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NEGAPATNAM.

De naam van deze stad komt van nága, slang en
pattanam, Sanskriet patana, een stad. Zij ligt op 10° 46'
N.B. en werd in 1642 door de Nederlanders ingenomen
en weder verlaten, doch den 23 Juli 1658 door majoor
JAN VAJ.~ DER tAAN na een kortstondige blokkade zonder
slag of stoot op de Portugeezen veroverd.

Spoedig daarop, 24 December 1658, heeft de O.I.C. de
eigenlijke binnenstad met de haven en het kasteel benevens
het dorp van den Portugeesehen "capiteyn" en 10 dorpen
in pacht gekregen tegen "schenkagie" 35); in 1666 nog
eenige dorpen, o.a. Trimelipatnam (T'rimelaryapatnam )?").

In 1674 verwierf de Compagnie de halve opbrengst der
buitenstad 31). Deze buitenstad wordt elders genoemd
Sjolornandelan, Choromandelan, d.i. Coromandel in
engeren zin, omdat hier in vroeger tijden de Cholas
gevestigd waren. Rl.JCI'LOl<~ VAN GOENS spreekt van de
"waerdige jentysse v-) Stadt Chiormandelan", hij bedoelt
daarmede de hoofdstad Tanjavur ('Danjore).

De oudst bekende eaul handelend over het muntrecht
te Negapatnam dateert van 1662 '"}. Hierin verleende de
nayak van Tanjore, VIJAYAR.... GHAVA, een leenman van
Madura, aan de O.I.C. "de halve gereghtigheyt van de
munt" op het goud, zilver en koper, dat zij ter vermunting

aanbracht.
"Zoo vereere ik DE. by deze mits gelyck d-e halve

"gereghtigheyt van de munt op t gout, sillver en cooper,
"dat DE. hier t-e munten brengen moght enz."

Een caul van 22 September 1674 luidt:

a,~) COl'!J, Di1J!, rr, hl. 138.
:Ifl) Idem, hl. 334.
a7) Idem lil, hl. 303 el} 452.
:\S) Set: Cey~olt Govt., hl. 87. Pcrtugnosch genUo, heiden.
3il) Com. Dipl. H, bL 19).
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"CAWATTANEYK ordonneerd de ..... (onleesbaar) en
"alle die daar aan horen tot Kiweloor ,1;0) dat terwyle den
"gesant van de Ed. heer admiraal TIi\IERSA by my is
"gekomen en my versogt om pagoden, fanams of ander
"geld tot Nogapatnam te mogen slaan, t welk is toegestaan
"en vergund, mits dat den Neyk de helft der voordeelen
"zal genieten en daarom moet gy haar loven en onder
"danig zyn, etc."

Van ouds bedroeg het muntrecht hier. 271/2%0. verdeeld
als volgt: de muntmeester van den landsheer en de
Compagnie genoten 71/ 2 %01 de Compagnie zelf 71/ 2 %0. de
arbeiders 7 %0. de tempelpagoden 3 WIO' de wisselaars en
de toets 2 %0' onkosten, kolen en kroesen 1/2XIO oH).

Zooals te Paliakate zal dit in de praktijk hierop neer
gekomen zijn, dat de O.I.C. vrijwel van de geheele aan
munting 7 1

/ 2 9{1fl genoot, gezien het toen nog onaangetaste
monopolie der metaalaanvoeren uit het Verre Oosten, en
doordat ter plaatse al het muntmateriaal in hare handen
kwam, daar zij immers uit hoofde van haar Munt-privilegie
altîj d een hoogeren prijs kon geven dan wie ook.

Ik heb reeds het vermoeden uitgesproken, dat op grond
van de bovengenoemde cauls de oudste Portoncvosche
pagoden (No. 37) geslagen zouden zUn. De eerste koperen
munten zullen evenals te Paliakate geweest zijn:

Kasjes met nagart opschrift.

38, Kasje. Vz. ~ (de 0 op-het rechterbeen) waarboven
een N, als beginletter van den naam der stad. Het
geheel in een parelcirkel.
Kz. Opschrift in nagari-Ietters in' 2 regels, gescheiden
door een dubbele horizontale lij TI (de onderste een
rij pareltjes).

40) Op 'Wn,D'S :MA.p of 'India, ten Z. van Negwpetnarw.
11) VAN DAM J, 2, bl. 72.
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Koper. Middellijn 10 nnn, dikte 2'/, nnn, gewicht 1.77 gram
(Koninklijk Penningkabinet, 's-Gravenhage).

Plaat 1. 38.
Behalve uit exemplaar vond ik alleen nog' eecige (7 exemplaren)

vermeld iu een specificatie del' voreumcliugcn van Dr. .J. R"
HENDERSON, C.I.K, M.R, e,M. (Ddin.) I in leven directeur van het
Madras Gevemuient Museum. Daal' men op onduidelijke exemplaren
de 'I'aaullschc (of 'I'amoelsche) letters licht YOOl' nagm-i-letters kan
aanzien, hel) ik aanvaukeljjk aan het bestaan van deee soort
getwijfeld. Het bevenstaande stukje, hoewel onleesbaar, toont het
bestaan van zulke muntjes echter aan: de Be letter is ongetwijfeld
geen 'I'amilscho letter, doch de nagaei-letter K. Het hooge gewicht,
dat O"{'I"e<msfc'Htt met het gemiddelde van de oudere Kasjes van
Paliakatc, wijst er (lok op, dat we hiel' met een oude emissie te
doen hebben.

Daar het Tamil de landstaal was in de streek van
Negapatnam, zijn de bovenstaande kasjes waarschijnlijk
spoedig vervangen door:

Koperen munten met Tamilsch opschrift.

39. Kasje. Vz. ~ waarboven een N.
Kz. Naam der stad in 3 regels, tusschen de Ie en
2e regel, een horizontale lijn

NAKa
Pa'p'a
NaM Parelcirkel.

Koper.

a. Middellijn 13'/, mm, gewicht 1.140 gram (Cat. GROGAN,
No. 502). Plaat 1. 39a.

b. Middellijn 13 mm, gewicht 1.230 gram (Cat. GROGAN,
No. 503).

c. Middellijn 10 mm, gewicht 1.060 gram (Cat. GROGAl'f,
No. 500).

40. Kasje. Als voren, doch ~ kleiner, de V smaller,
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Koper. Middellijn 13 mm, gewicht 1.340 gram (Cat.
GROGAN, No. 504, pl. lIl).

41. Idem, doch kleiner en dikker. De 0 en C van het
merk zeer klein.

Koper. Middellijn 11 mm, gewicht 1.080 gram (Cat.
GROGA''', Nu. 501, pl. lIl).

42. Idem, de C op het linker- en de 0 op het rechterbeen
van de V.

Koper.
a. Middellijn 12'/, mm, gewicht 1.340 gram (Cat. GROGAN,

No. 506, pI. III).
b, Middellijn 10 rnm, gewicht 1.260 gram (Cat. GROG"''',

No. 499, pl. III).
43. Idem, de N terugloopend (lil)
Koper. Middellijn 12 mm, gewicht 1.350 gram (Cat.

GROGAN, No. 505, pl. lIl).
Van deze munten komen nog veel meer varianten voor, doch ik

vermeld slechts de belangrijkste. Zij schijnen gedurende zeer langen
tijd geslagen te ziju.

44. Dubbele Kas. Vz. als bij No. 39.
Kz. als bij No. 39.

Koper. Middellijn 14 mm, gewicht 2.500 gram (Cat.
GIWGAN, No. 507, pI. lIl).

De catalogus Rijksmuseum (bruikleen STEPHANIK) vermeldt .een
Drievoudige Kas j daar gewichtsopgave ontbreekt is dit niet te
controleeren. Bij CODRINGTON, bl. 138 en Cat. GROGAN, No. 507
wordt bovenstaande munt abusievelijk een drievoudige genoemd. De
onjuistheid hiervan moge blijken uit de onderstaande tabel.

Gewicht der koperen Kasjes van N egapatnam.

"Casje, Corornandelsche -Munt, waarvan 360 een pond
494

"wegen, doende 80 ps. een goude Fanam" 42), dus 360

= 1.372 gram.
De vermelde stukken wegen per Kasje:

42) RADERMACHER, blo 451. Zie ook Uytrekenilng 1691, blo 48 en
VALE};TIJN IV, bI. 358.
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1 Kas 1.350, 1.340, 1.260, 1.230,
1.140, 1.080, 1.060 . gemiddeld 1.209 gram

2 Kas 2.500 1.250 "
4 Kas 4.450 1.113 "

10 Kas 13.500
"

1.350
15 Kas 18.760, 18.750 1.250 "

Totaal gemiddelde per Kasje 1.234 gram

Natuurlijk mopt men rekening houden met slijtage, verlies enz.,
hetgeen bij koperen en locden munten aanzienlijk kan zijn, maal'
het is m.i. duidelijk, dat de munt in Cat. GROGAN, No. 507, een
dubbele Kas is en geen drievoudige.

45. Viervoudige Kas. Vz.~ , daarboven N, daaronder 4.
Rondom parelcirkel.
Kz. In een parelcirkel. als bij No. 39. de letters even
wel door elkaar geplaatst.

NA
Pa
KaTTa
Na(M)

Koper. Middellijn 13 mm, gewicht 4.450
GROGAN, No. 509).

gram (Cat.
Plaat I. 45.

46. Tien Kas. Vz. als voren, onderaan het waardecijfer I O.
Kz. In een parelcirkel. hetzelfde opschrift in 2 regels,
door een horizontale lijn in het midden gescheiden

NAKaPa
TTaNaM

Koper, gewicht 13.500 gram.
De hoogere waalden Val) deze serie zijn alle zeer zeldzaam. De

10 Kas is wel het zeldzaamst. Deze munt is mij alleen voorgekomen
bij de firma SCHULMAN in het jaar 1919.

47. Vijftien Kas. Vz. als voren, onderaan het waarde
cijfer I 5.
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Koper.

ft. Middellijn 24 mm, gewicht 18.760 gram (Cat. GROGAN,
No. 510). Plaat 1. 47a.

b. Gewicht 18.750 gram (MILI,lES, Verslag, figuur b).
Bij MrLLIEs, figuur c en NEU:MAN~l pI. 47, No. 20379, vindt men

nog de gravure van OOit stuk, die is overgenomen uit een
.Japausch muntwerk. de verzameling van den daimio of vorst van
'l'amba eë}. Ik houd het stuk voor een dubbelslag.

Ook vond ik nog de volgende:

48. Vier Kas: Vz. V , daarboven I~
Kz. Waarschijnlijk als No. 45.

Prijscatalogus SCHUI.MAX No. XXII, Juli 1891, No. 259.

Looden Kasjes met Tamilsch opschrift.

Deze munten zijn waarschijnlijk de looden Kasjes,
vermeld door SPARR DE HmWEHG (1681), 80 stuks gingen
op 1 fanam 44). Dit is de eenige bron waar ik ze vermeld
gevonden heb. Zij zijn uit den aard zwaarder dan de
koperen.

49. Kasje. Vz. V, daarboven Vi (terugloopende N).
Rondom parelcirkel.
Kz. Een tweeregelig Tamilach opschrift in het midden
gescheiden door een horizontale lijn. Het geheel in
een parelcirkel.

Lood. Middellijn 14 mm, dikte 2'/, rnm; gewicht 3.42 gram
(Koninklijk Penningkabinet,' 's-Gravenhage).

Plaat 1. 49.
Het opschntt op der.e munt is m.i. een verkorte, doch oncorrecte,

schrijfwijze van den naam der stad Na Ka Pa
. Ta Na

50. Kasje. Als voren, doch de N goed geplaatst.

43) Bei jó sen hu (Over de buitenlandscha munten, door, WOZAWA

'1'6 ITSI) 80 fol. 49.
44) PERRAND, bI. 124.
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Kz. Waarschijnlijk hetzelfde opschrift als boven, doch
terugloopend.

Lood. Middellijn 14 mrn, gewicht 1.900 gram (Cat. GROGAN,

No. 508, pl. III).

51. Kasje. Als voren, ook de Vz. terugloopend.
MILI,IES, Ve.rslag (Bibliothèque Nationale, te Parijs).

Dl', CODRING'1'ON en Prof. ALLAN, directeur van het Brttseh
Museum, waren zoo vriendelijk hun oordeel uit te spreken over het
opsclnift van deze Iocden munten. Evenals blijkbaar Prof. :M::rLLIES,

meenen zij dat daarmede hetzelfde opsc.hrift bedoeld :is als op de
voorgaande koperen munten (No. 46 en 47), doch met. fouten.

Bij SPARR DE HO>lBEIlG (1681) en de Uutrekeninç (1691)
zijn nog geen zilveren munten van Negapatnam bekend.
Van het prerogatief om aldaar zilver te mogen slaan,
zooals in den cau1 van 1662 verleend was, schijnt de
Compagnie dus toen nog geen gebruik te hebben gemaakt,
tenzij men zilveren munten heeft geslagen die voor andere
gebieden bestemd waren.

De invallen der MahraUen verwekten in dezen tijd
groote onrust in het Tanjoorsche. Door de "gestadige
revolte tusschen den madureer en d'visiapoerse mooren"
waren zeer vele Wevers en andere handwerkers uit hun
dorpen verjaagd 4~).

De veldheer EKOJI RAJA '") viel in 1676 met een leger
in Tanjore en trachtte zich zelfs van Negapatnam meester
te maken, wat niet lukte; wel plunderde hij de 10
Compagnie's dorpen.

Toen hij evenwel de macht der Compagnie leerde
kennen, ging hij tot onderhandelingen over en bevestigde
als nieuwe landsheer de oude rechten van de Compagnie
in deze plaatsen 41).

Daar Negapatnam sinds 1673 onder het bestuur van

45) COflRINGTON, bI. 208, R.C. vol. xin, 26/3-12/4 1675.

46) t 1713. YALENTIJN Va dl., bI. 3.
47) Corp. Dipl. TIr, bI. 34.
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Ceylon ressorteerde, werd over den toestand aldaar
geraadpleegd. Het streven van het gouvernement was om
op Ceylon alle beschikbare arbeidskraohten in de cultures
te gebruiken, en daar de gouverneur Rl-JCKLOF VAN GOE?'S
in de uitvoerige opsomming van de welvaartsorennen van
zijn gebied met geen woord spreekt over eenige Munt op
Ceylon, doch wel over "het maecken van kopere cassen
"ende het elaen van goude, en silvere munt tot
Negapatnarn 48)", neem ik aan, dat de aanmunting van
de bekende munten van het kranstype, die volgens
CODRrNG'rON" te Jaffnapatnam en Colombo geslagen werden,
toen reeds gestaakt was.

Tammekassen voor Ceylon, te Negapatnam geslagen.

In overeenstemming met de voorgaande overwegingen
werden dan ook in 1675 de bovengenoemde wevers en
andere handwerkers, waarbij ook munters, op voordeelige
voorwaarden naar de "buytenstadt" van Negapatnam
gelokt.

Het doel was o.a. om de munters "copere tammecassen
,,(soodallligh die nu op Ceylon gangbaar syn)" te laten
slaan en daarom werden 400 kisten (Japansch) staaf
koper, getaxeerd op 30 rijksdaalders het picol, daarheen
gezonden 49).

De heele en halve stuivers (5 en 10 Kasjes) van
Paliakate waren reeds in 1674 op Ceylon bij plakaat
ongangbaar verklaard t") en blijkbaar achtte het gouver
nement het beter het benoodigde kopergeld thans uit
sluitend te doen leveren door een "comptoir" dat tot zijn
eigen gebied behoorde.

43) Bel. Ceylon ûoot.; bl. 82.
411) CODRIKGTOX, bI. 208, R.e. VlO!. XIII, 26/3-12/4 1675.
50) Eerste gedeelte. bI. 65.
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De locale politiek, logisch voortspruitend uit de
afzonderlijke boekhouding der verschillende onderdeelen,
is welbekend: het kopergeld had op Ceylon een gangbare
waarde van bij na het dubbele der metaalwaarde, met het
gevolg dat in 1679 bijna uitsluitend kopergeld in gebruik
was ").

Hoe de Bewindhebbers hierover dachten kan men lezen
in een missive aan Gouv-erneur Generaal en Raden van
30 November 1681:

"Dat men dat copergelt hout om de luyden, voornament
"lyck de cleyne gemeente off luyden van een geringe
"conditie, daermede te beter van malcanderen te helpen.
"en sulx all-een tot gerief van deselve, oordeelen wy van
"een nootsaeckelykheyt te wesen, maer dat men een gansch
"lant daarmede sal vervullen is 't eenemael ruïneus".

Den 22 Juni 1683 ging er wederom een brief v.an de
XVIIen naar Batavia met order dat het Paliakatsche
kopergeld op Ceylon moest worden ingewisseld en opnieuw
in omloop gebracht "na advenant van een rycxdaalder,
tegens 60 stuyvers gerekent" .... alleen tot gerief van
de luyden, en om haar daarmede van den anderen te doen
geraken" 52).

Inrräddels bleek uit de memorie van RIJCKLOF VAN GOENS,

dat hij gedurende den oorlogstijd zich het recht had aan
gematigd, onder voorgeven van schaarsohte aan contanten,
voor zijn gouvernement groote winsten te behalen uit de
aanmunting van kopergeld, doch "dat de Compagnie
"tenselven tyde van die gantsch slegte munt over de
lij 200.000 onder haar hadde" 53). Een en ander werd in
Patria hoog opgenomen.

Het zullen de hierna te beschrijven munten Nos. 52-54
zijn geweest.

51) 'CODRINGTON, bl. ]12.

!>2) VAK DAM rI.2, bI. 313.

53) Idem, bI. 390.
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De maatregelen hiertegen genomen blijken uit "de brief
"van Batavia herwaarts van 8 December 1693 en die van
"de 17en na Indien van 14 July 1695".

"Er werd verstaan en geordonneerd, op Negapatnam
"tot 100.000 gulden toe in dubbelde en enckele stuyvers,
"mitsgaders duytsn, te doen slaan, ten pryse van het koper
"op de daarom gelegen marckten".

Hoe zwaar zoo'n dubbele stuiver nu wel moest zijn,
leert ons een eenvoudige berekening: "omdat ondervonden
.wierd, dat van 't doenmaels gangbaar zynde kopergeit,
"waarvan 't pont 35, 36 en 37 stuyvers quam te kosten,
"de Cingaleezen vele benodigtheden lieten maken, en
.,'t welk zy dienvoIgerrde nogte meer souden doen, als het
"maar half zooveel soude kosten, H '":'}.

Een koperen stuiver woog dus volgens die berekening

± ~: = 13.351 à ± ~~4 = 14.114 gram. De nieuw aan

te munten stuivers "ten pryse van het koper" zouden dHS
wegen 2 X 13.351 à 2 X 14.114 = 26.702 à 28.228, de
dubbele stuivers bij gevolg 53.404 à 56.456 gram.

Zoo kwam men er te Negapatnam toe, door het strikt
opvolgen van de orders der Bewindhebbers in Patria
zulke onmogelijk lompe en zware koperen munten te slaan
als de hierna te beschrijven Nes. 57 en 58. Daar er geen
andere zoo zware munten bekend zijn, moeten deze hier
mede wel bedoeld zijn en zijn ze niet zoo als sommigen,
uit hoofde van het inlandsche type zonder eenig merk
teeken van de O.I.C., hebben gemeend, vóór de komst der
Nederlanders te Negapatnam geslagen.

Deze soort munten wordt veel op Ceylon gevonden 54)

en zijn, zooals blijkt uit de opschriften op de Kz., in
denzelfden tijd als de Nos. 39-48 aangemaakt. Het

53:\) VAN DA)I 11. 2, bI. 390.
;'--1) C.C.M., N(I. 207 v-v: THU~BERG, bI. 238.
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gewicht staat evenwel in het geheel niet met dat van de
hier besproken soort in verband.

52. 1/2 Duit of lts Tammekas 1;5). Vz. Een verbasterd
menschenfiguur, meestal genaamd de Kali van
Tanjore: links 2 cirkeltjes; rechts boven den linker
schouder een voorwerp dat meestal "knots" genoemd
wordt, en een dikke punt. Langs den rand een
parelcirkel.
Ka. Opschrift in Tamilsche letters als bij Plaat I. 47a.

Koper.

a. Middellijn 11 à 12 mm, gewicht 1.700 gram (Cat.
SCHUL"A", Mei 1929, No. 1025).

b. Gewicht 1.800 gram (MlI~J.IES, Versliu), no. 75).
Deze waarde is zeldzamer dau de velgende en ontbrak zelfs aan

(la verzameling G](OOAN. Ook Conf:JNG1'ON heof't dC7.8 waarde niet.

gd,kencl.

53. Duit of -t. Tammekas ;'~). Zelfde type.

Koper.
a. Middellijn 14 rmn, gewicht 3.690 gram

No. 496).
b. Middellijn 14 mm, gewicht 3.510 gram

No. 497).
c. Middellijn niet opgegeven, gewicht 3.200 à 3.600 gram

(M1LLms, Verslag ).
d. Middelliin 12'{, mm, gewicht 3.790 gram (C.C.M.,

No. 207F).
e. Middellijn. 12 mm, gewicht 3.381 gram (C.C.M.,

No. 207E).

54. Als voren, de "schouders" rechter (bedoeld is waar
schijnlijk ronder, zooals Plaat I. 58a).

:>5) 'I'n milsch, tmll'l!ul"?,,(I,I;II, koperen IHUlIi:.

;;(1) Zif' COlll:JN01'ON, bl. 114 § 19, In 1724 werden de NederlaJldscho
r1l1it.CII iu 111,lië g-'~lJghà:tl· verklaard \'(JOI 4 op 1. stuiver, nO('11 ,lit was

in de XVJlc eeuw »cà niet (tau de orde. N"E'fSCHE1(! bI. 61.
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Koper. Middellijn 12'/, mm, gewicht 3.110 gram (Cat.
GROGAN, No. 498).

De dikte van deze muntjes is voor No. 52, 2 à 2112 m.m en
voor de Nos. 53-54, 3 à 4 mmo Behalve deze zijn nog de volgende
zware en lompe stukken geslagen, die respectteveläk 7 à 9 en
10 à 111/2 mm dik zijn.

Uit het voorgaande mogen wij misschien opmaken, dat
de Nos. 52-54 reeds vóór en in 1675 werden geslagen,
doch toen respectievelijk gangbaar waren als 1/4 en 1/2
Tammekassen. De oorspronkelijke heele Tammekassen
van 1644 waren waarschijnlijk nog in voldoende getale
in omloop ;;7). De hierna volgende zijn dan na 1693
geslagen, althans op de waarde van 1 en 2 stuivers gesteld
in dat jaar.

55. Stuiver. Zelfde type.

Koper.
a. Middellijn 22 mm, gewicht 27.400 gram (Cat.

SCHULMAN, 4 F'ebr. 1925, No. 370, afgebeeld).
b. Gewicht 26.360 à 28.250 gram (MILLTES, Verslag,

fig. a).
c. Gewicht 27.310 gram (Verz, J. SCHUL>lAN).
d. Gewicht 25.898 gram (C.C.M., No. 207D).

56. Als voren, doch het "lijf" van Kali korter, de "knots"
heeft den vorm van een speld met bolvormigen knop.

Koper. Middellijn 25 mm, gewicht 28.530 gram (Cat.
GROGk~, No. 495, aldaar afgebeeld).

Te Colombo was gangbaar voor P/2 stuiver een "stuk
"als een Zeeuws oortje, dog wel vijfmaal zoo dik" 5S).
Mogelijk is de waarde van deze munten wegens hun hooge
metaalwaarde later weer gestegen.

;;i) VALEN'l'lJN IVc dL, Ic stuk, blo 358 (:lh stuiver met BATAVIA
ANNO 1644).

58) VALENTIJi', Idem.
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57. Dubbele Stuiver. Zelfde type als Plaat 1. 53a, nm!.
met hooge "rschouders", het "lijf" zeer lang van
onderen smal toeloopend.

Koper. Middellijn zeer groot (± 32 mm), gewicht niet
opgegeven (Cat, BERGS~E, No. 439, afgebeeld).

58. Als voren, met ronde "schouders" als bij No. 55.
Parelrand, grover dan bij No. 57.

Koper.

a. Middellijn 28 mm, gewicht 54.980 gram (Cat GROGAN,

No. 494). Plaat 1. 58a.
b. Gewicht 55.600 gram (MILW:S, Verslag, fig. a).
c. Gewicht 54.700 gram (Verz. J. SCHUL""N).

d. Middellijn 27'/, mm, gewicht 56.492 gram (C.C.M.,
No. 207B).

e. Middellijn 27'/, mm, gewicht 54.599 gram (C.C.M.,
No. 207C).

No. 57 en 58 ziju zeldzamer; deze waarde ontbrak b.v. aan Je
,'ür:t.:ullolülg 8'l'EPHANJK. Van al l1czc munten No. 52-58 komen

meerdere varianten VOOI", met smal, lnood en lang-en-broed "lijP "
oen enkele met links een dikke en ecu dunne punt boven elkaar
(Ju plaats van de 2 cirkeltjes) en verschillende vormen van de
:",kltQts' '. MnLJES vcrmeldt lHlg dat men in de lettervorm soms
eeJlig verschil ziet naar de meerdere of mindere oudheid der stukken.

Het type der Vz. de Kali doet veel d-enken aan dat van den
Fanam van Paliakate ~!'), behalve dat de krans van punten
hier een rozet is, en nog eenige kleine verschillen. Het
doel van dit zuiver inlandsch type was natuurlijk om deze
munten beter ingang- te doen vinden bij de "bovenlanders"
en misschien om hun trotsehen koning RAJASJNGA II, waar
mede de Compagnie in dien tijd nog veel te stellen had,
niet te kwetsen, door haar eigen merk er op te zetten.
De Singhaleezen waren sedert eeuwen aan dergelijke voor
stellingen op de munten gewend; de stukken zijn alleen

51)) Eerste gedeelte, bI. 93, 94.
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dikker dan die welke vroeger in gebruik waren, hetgeen
veel later THUXBERC: nog opviel 60).

Ziehier het gewicht der stukken; de meesten door mij
zelf nauwkeurig gewogen.

Gemiddeld per
stuiver

No. 52. 1.800, 1.780, 1.700, 1.690,
1.650. 27.548 gram

No. 53-54. 3.790, 3.690, 3.510, 3.440,
3.380, 3.320, 3.310, 3.300,
3.210, 3.200, 3.190, 3.110,
3.100 . 26.800 gram

No. 55-56. 28.530, 28.160, 28.000, 27.400,
27.330, 27.310, 26.780, 26.590,
26.000, 25.898 . 27.200 gram

No. 57-58. 56.492, 55.600, 55.200, 54.980,
54.700, 54.599 . 27.630 gram

Totaal gemiddelde 27.302 gram

In navolging van WRYf, (FONROBERT, Berlijn 1878)
worden de Nos. 53-58 meestal genoemd 50, 25 en 5
Kasjes, terwijl men de kleinste, No. 52, (die alleen aan
MILLIES schijnt bekend te zijn geweest) niet kende.

Een blik op bovenstaande gewichtstabel doet echter
onmiddellijk zien, dat die benamingen in geerierlei verband
staan tot de onderlinge gewichtsverhouding der stukken,
en het schijnt dat WE\.L, zonder de munten te wegen, deze
benamingen zelf heeft uitgevonden.

Ingevolge de overwegingen van hoogei-hand heeft men
blijkbaar deze koper-aanmunting spoedig geheel gestaakt,
want in 1713 worden reeds maatregelen genomen tegen
vervoer van klein geld en in 1724 wordt geklaagd over

(iO) Tl1lJN'BEllG, bI. 2.18.
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schaarschte aan. koper- en zilvergeld 61). De duiten
zendingen uit Patria (na 1724) zijn in dien tijd onvol
doende-geweest, het experiment met de tinnen Bazaroeken
van Colombo in 1747 liep op niets uit '") en de klachten
bleven aanhouden.

Gouden Tanjoorsche fanams, te Negapatnam geslagen.

59. Fanam. Vz. als bij No. 52, doch geen parelcirkel.
Kz. Verbasterd opschrift in nagari-Ietters in 2 regels.

Slecht goud. Middellijn 5'f, mm, dikte 2 mm, gewicht
0.325 gram (J. SCHUL"AN). Plaat J. 59.

60. Fanam. Als voren, doch rechts (in plaats van de
"knots" en den punt) een maansikkeltje .
Kz. Verdere verbastering van het opschrift. Aan een
horizontale lijn hangen. twee verticale lijnen; met de
linker verticale lijn zijn verbonden drie horizontale
lijntjes rechthoekig daarop geplaatst. Achter de
rechter ver-ticale JUn bevinden zich twee cirkeltjes.

Slecht goud. Middellijn 5'1, mm, dikte 2 mm, gewicht
0.330 gram (J. SCHULMAN). Plaat 1. 60.

61. Fanam. Als voren, doch links één cirkeltje en
rechts 0

Slecht goud. Middellijn 5 mID, dikte 2 mm, gewicht
0.350 gram(J. SCHULMAN).

62. Fanam. Vz.' als voren, .doch de Kali staat hier
tusschen vier punten, links 2 -en rechts 2.
Kz. als voren, onderaan ziet men .".

Slecht goud. (SONNEHA'J", pl. 30, fig. 7. MAllSD"N MXCV).
63. Fanam. Vz. als voren, doch bovenaan links 2 cirkeltjes,

rechts 2 punten.

Gl) COlllUNWJ'ON, hl. 1]5 § 23,

IJ::!) Eerste gedeelte, hl, }] 0-112.
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Kz. Het opschrift verworden tot 4 horizontale lijnen,
onderaan rechts een punt.

Slecht goud. Middellijn 5.3 mm, dikte 1.8
0.330 gram (Kon. Oudheidkundig
Amsterdam) .

Het opschrift is m.i. een nabootsing door een Tamilschen graveur
van een correct Sanskriet opschrift op een ouderen Fanem (zie
pl. T, fig'Ulll' A), gewicht 0.360 gram, die toegeschreven kan. worden
aan RA)IA RAYIJ, eind löc eeuw (3). Die fanam heeft ook tot
voorbeeld gediend voor dien van RA)'[ RAJA, den tweeden zoon van
SmVAJl, den Mahrattischen landsheer van Gingi (16-ï7-90) 04)
(zie pl. T, fignUl" B); deze weegt 0.370 gram en komt heter
overeen mr-t den later te beschrijven Madureesehcn.

Eenige nauwlettendheld is noodig om het verschil tusschen deze
fanams te ionderkennen en het eenige boek, dat afbeeldingen er van
geeft is SO.>:NERAT, uit welk werk ik ter vergelijking op mjjn plaat
een fnnam heb nageteekeud van deu veijen boschheer van Olearpalium
in 'l'anjoro, alwaar de Conrpagnie in 1688 den halven tol verkreeg r.;;)
(zie pl. 1, figuur C)

Deze fanams van Negapatnam zijn, in vergelijking met
de andere die ongeveer dit zelfde type hebben, het kleinst
en het dikst en niet hol en bol zooals de meeste andere.
Z\l xijn door de Compagnie geslagen volgens een contract
met EKO,TJ RA.JA, groot-gouverneur der "Tansjouwerse
landen" van 11 December 1676 66 ) , welk contract, op
zilveren platen gegraveerd, nog aanwezig is in het
Museum te Batavia,

Zij moesten zijn "na de maniere en alloy als deselve in
delanden van Tansj ouwer in gewoonten syn, van 31

/ 2 mat"
(350 %,). De profijten voortspruitende uit dezen muntslag
zouden beide partijen deelen. EKOJ1 RA.JA zou een contro
leerend beambte aanstellen, die steeds in de Munt aan
wezig was.

133) Eerste gedeelte, hl 51.
1;4) CODRINGTON, 111. 263 en eerste gedeelte No. 28, aanwekenillg:.

r.~) Garp. Dil'lo'ln. III, bI. 471.
or.) Bijlage F.
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De fanams van Negapatnam werden reeds vermeld door
NUNES in 1554: HE os fanöes deste porto se ohama chocröes,
"que säo d'ouro baixo : valem 121

/ z e 121/~ por hum pardao
"d'ouro de 360 reis 0 pardao". Of zij toen al hetzelfde
type hadden als b.v. figuur A, is mij niet bekend. Ik meen
ergens gelezen te hebben dat zij chocröes genoemd werden
omdat de chakrmn er op stond.

In den tijd van de a.I.c. waren en bleven zij gesteld
op 24 per pagode. In 1739 was het gewicht 7'b azen of
0.346'1, gram ").

Het gehalte van 350 %0 werd niet gehandhaafd en was
omstreeks 1700 "fyn geut 3n /." delen (334 %,), fyn allver
,,5 J1

/ J 2 delen en geraf'ineert koper 110
/.i 2 delen" 6S), en nog

later was het 7 caraat lOl'll:w grein of 3291
/ 2 %06D), de rest

zilver en zeer weinig koper. Aanvankelijk kwamen hiel'
wegens onvoldoend deskundig toezicht van wegs de
Compagnie, veel knoeierf en voor bij het esaaveeren.

Bij SPAHH Dg HOMBEIW (1681) gold dez.e fanani 4-1
/ ;

stuiver, in de Uytrekening, bij VALE:\"TIJ,N en bij MOSSEr,

5 stuivers, terwijl de intrinsieke waarde volgens den
laatsten was 4 st.: 15'1, penn. Bij SONNERA'I' (1781) is de
waarde 7 sols 6 deniers, Fransch geld.

VALENTIJN zegt, dat hier in het Kasteel "Fanams a 24
in een Pagood (wezende van goud, zilver en koper)"
geslagen werden 70). Zoover mij bekend hebben er geen
koperen fanams van Negapatnam bestaan en zal daarom
alleen de samenstelling van het allooi bedoeld zijn.
CODRtNG'l'()~ is evenwel de meerring toegedaan, dat VALEN'I'IJN

hier spreekt van drie soorten fanams 71).

G7) CODlUNGTON, bl. 267, Ad'Vys 'Vwn JACOB Mossra,

fiS) VAN DAM 1. 2} bI. 73.

';lt) Rt,DJmllJACHEB, bI. 424.

70) VALENTlJK dJ. \T, bI. 6.
71) CODIUXG'I'ON, bI. 112 § 13.
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Paliakatsche pagoden, te Negapatnam geslagen (1677).

Hetzelfde contract met EKO.T! RMA '"} bevestigt ook het
recht der Od.C. om te Negapatnam Pagoden te slaan, met
deze beperking, dat zij een gehalte moesten hebben van
8'/, mat of 862'/, %0 zooals die van Paliakate. De voor
waarden waren dezelfde als bij den Fanam.

Daarenboven weten wij uit de "Resolutoire Notulen der
Stadt Negapatam van Vrydagh den 5en November
1677" r."). dat ze ook het type hadden van de Paliakatsche
pagoden en van deze 74) niet te onderscheiden waren.

Hieruit blijkt m.i, voldoende, dat het toen ter tijd de
bedoeling was dat de Portonovosche niet meer door de
Ü.I.C. geslagen zou worden.

Een "Politique Resolutie" op Ceylon van 12 Augustus
1680;;) geeft ons weder een aardigen kijk op de locale
muntpolitiek der diverse kantoren om zooveel mogelijk
profijten uit hun voorrechten zelf te genieten.

Ten eerste blijkt daaruit, dat deze pagode in dien tijd
voor N egapatnam in hoofdzaak een negotiepenning was,
die op order van Batavia niet hooger gefactureerd mocht
worden dan 105 stuivers per stuk 16), doch in de boeken
golden zij 120 stuivers.

Negapatnam meende zioh hierover te moeten beklagen,
doch werd er op gewezen, dat het buiten de winst op de
aanmunting, bij een factuurprijs van 105 stuivers, nog
10 stuivers en 12 penningen voordeel had.

Met de opmerking, dat er nog een voorraad Paliakatsche
pagoden "aanwezig was, die natuurlijk geboekt waren
à 120 stuivers, had het Comptoir beter succes, want het

72) Bijlage F.
7:1) B\jlag"e G.
74) Eerste gedeelte, No. 25.
75) Bijlage H.
7r.) Vergelijk (lok SPAI:R i»: HO:\IBErrG (1681) FF:ltf:ANIl, bI. 124

"Xcgn.putni1.lll " .. " . 1 pagode de Palliaeatta fait 105 sols".
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mocht het verlies daaruit voortvloeiende afboeken op
"generael", d.i., het verlies zou komen voor rekening van
de "Algemeene Verlies- en Winstrekening" die te Batavia
gehouden werd H).

Het gevaar bestond nu dat men de nieuw aangemunte
pagoden voor Paliakatsche kon laten doorgaan, doch daar
tegen waren reeds vroeger maatregelen genomen.

Paliakatsche pagoden met N "op de ringge" (van' af 1677).

Zooals uit dezelfde "Resolutoire Notulen" ") blijkt,
ordonneerden de Edele Hoogachtbaren van Batavia, dat
ze zouden voorzien worden van een letter N "op de ringge"
en werd onder oppertoezicht van den Heer VAN RHEE, de
bramtirne adJigaer 7~) RAMMANADE AYEN, tot hoofd van de
munters aangesteld.

Daar er gesproken wordt over Paliakatsche pagoden die
voor 120 stuivers gangbaar 'U.Xtren, rijst de vraag of er nog
wel te Paliakate gemunt werden, In 1690 was de pagode
te Negapatnam ook weder op 120 stuivers gesteld 8Q).

Voor gewicht en gehalte verwijs ik naar het eerste
gedeelte, blz. 77 F, G en H, en kan daar nog bijvoegen
een essay van 20 car. 8 grein of 861 %0 en 2 eng. 7 azen
of 3.412'1, gram H).

Deze pagoda kwam ter sprake in een vergadering' van
den Raad van Madras in 1730 8 2 ) . Men wilde daar een
nieuwe pagode slaan, geheel gelijk aan die van
Negapatnam, doch met M - M aan beide zijden van het

11) Men zie hierover N.I.P.B. I, bI. 49.
TS) Bijlage G.
'19) br(Wltine: hiel' schrij"{,\"; adiga,ej': een inheemsch rechtsprekend

ambtenaar (baljuw).
80) UyPreke'll,[;ng, bl. 48.
SJ) RADERM.ACHF.R, hL 457.

82) Bijlage J.
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afgodsbeeld (image). Had, zooals CODRI~GTON SJ) wil, de
Negapatnamsche dus ook aan beide zijden van het afgods
beeld een N? Hoewel niet onmogelijk, zou dit niet geheel
in overeenstemming zijn met de letter van de hiervoor
genoemde Resolutie.

Merkwaardig is vooral in het verslag van deze ver
gadering, dat de Assay Master de waarde der Negapat
namscha pagoden stelt op 853/ 4 Touch, 857 1/ 2 %0' terwijl
ze in 1739 bij MOSSEl. nog 862'/, %0 geëssayeerd werden").

Uit die Notulen blijkt tevens, dat de oude Madrassehe
pagode (de tweebeeldige van HAVART?) alleen gangbaar
was in het Noorden 55) en dat er niet op gerekend werd
de nieuwe in die streken te kunnen invoeren.

De Ster-pagode werd blijkbaar ook nog niet geslagen
(hoewel anderen beweren, dat zij van af 1723, of nog
eerder, dateert), want in Madras zelf bestond thans de
circulatie uit ingevoerde pagoden: de Engelsehen zullen
immers geen maatregelen genomen hebben tegen hun
eigen munt en men moet uit deze notulen dus opmaken,
dat zij in 1730 'besloten de aanmunting weder zelf ter
hand te nemen en daarvoor het type van Nagapatnam
kozen alleen onderscheiden door de letters M - M. Indien
werkelijk geslagen, dan zijn die pagoden wel niet meer
aanwezig, evenmin als de gouden fanam van Madras, dien
SONNERAT afbeeldt.

ELLIOT en THURSTON komen betreffende deze Notulen
tot .een geheel andere doch mij. zonderlinge conclusie,
voortspruitende uit een vooropgezette meening ; de
Engelsche numismaten kennen nml. sleehts drie soorten
Engelsehe pagoden: de driebeeldige, de Ster-pagode en de

83) CODRINGTON, bI. 171. ELLIOT
J

u, 145.

84) Eerste gedeelte, bI. 77. H.
85) Hier-uit kan men tevens bevestigd zien, dat de uitdrukking

Madrasscha pagode niet noodzakelijk inhoudt dat zij te Madras gangbaar
was, maar soms alleen. beteekent, dat zij er geslagen werd.
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Scott-pagode. Daar deze alle drie een gekorrelde Kz.
hebben, meenden zij ten onrechte, dat de Assay Mastel"
sprak over de Negapatnamsche pagode met gekorrelde
Kz. die n.b. pas sedert 1747 geslagen is; de pagoden van
831 %0. waarover in diezelfde Notulen gesproken wordt,
zullen Portonovosche geweest zijn B6).

In het jaar 1690, toen Negapatnam pas Compagnie's
hoofdplaats van de "Kust" geworden was, liet de vorst
van Tanj ore de stad blokkeeren en isoleeren en beslag
leggen op de loges en de koopwaren der Compagnie in die
kleine plaatsen, waar zij geen militaire bezetting had.
Gouverneur L.\.URENS PlT: de jonge, verzamelde zoo spoedig
mogelijk een legermacht, trok tegen de troepen van den
vorst van 'I'anjore in het veld en behaalde veel succes.
Het einde van den strijd kwam met een contract van
17 September 1691, waarbij 's Compagnie's oude rechten
in Tanjore nog werden uitgebreid 1>1).

Het was toen de 'tijd van de zoogenaamde "Mesnagie" .
In 1688 was Jonker HENDRIK ADRIAAN VAN REEDE, heer van
Miidrecht, aangekomen, die door de XVIIen uitgezonden
was om de zaken -in Indië te herstellen.

In de geschriften van dien tijd kan men lezen, dat velen
niet erg met zijn maatregelen waren ingenomen; voor
namelijk het opheffen van Paliakate als hoofdkantoor
en het bouwen van een "kostelyck Casteel", dat "tien
tonnen gouts" gekost had, werden als grillen van VAN
RF.EDE beschouwd. Negapatnam, met het rijke Tanjore
als achterland was echter een goede keuze.

SI;) Zie hrervóör, bI. 9. A.

87) Gorl}' Diplom. nr, bI. 560.



gewicht 1.010 gram
Zie Plaat I. 65.
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Negapatnamsche drievoudige gouden fanam.

Deze munt vind ik slechts eenmaal vermeld en wel in
1694, toen eenige Slnghaieesche zilversmeden werden
betrapt op het vervalsehen van Negapatnamsche fanams
en de groote of "driedubbele" fanams SS). Dit waren aller
waarschijnlijkst munten, die wel te Nogapatnam geslagen

. werden, doch bestemd waren voor andere streken.

64. Drievoudige fanam. Vz. (eenigszins hol). Veel over
eenkomst vertoonende met het Kalifiguur ; rechts van
het "hoofd" een punt; onder den "liI1kerann" vier
punten en op de "Ioorst" een sjanco-schelp
(sankha).
Kz. Een voorwerp, dat zeer verschillend beschreven
wordt, o.a. als een liggende J (doch m.i. meer lijkt
op een schaats) : daaronder 12 punten, en boven 0 C
(Oostindische Compagnie).

Slecht goud. Middellijn 11 rnm,
(J. SCHUI>MAN).

De 0 eu C houd ik beslist voor letters en niet zooals men wel
gemeend heeft voor de zon en de maan. Ik. heb geconstateerd, dat
de maan op de Zuid-Indische munten steeds <;» (liggend) geteekend
is. Zoo zijn het elleewaarechijnlfjkst. de 0 en C van het merk der
Compagnie: daar men zooveel mogelijk het inlandsch type wilde
behouden was er geen plaats voor de V, Veel later is dit type in
den vorm van een zilveren fanara in Coehin geïntroduceerd. De
uitdrukking "lijkt veel op een schaats' J klinkt voor munten uit die
landstreken vreemd. De bedoeling is alleen om den vorm aan te geven.

Ik liet deze munt door een bekwaam goudsmid toetsen, het gehalte
bleek ± 333 % 0 te z~in, hetwelk goed aansluit bij het gehalte der
gewone Negapatuamscbe ëeneme.

Zooals we gezien hebben, werd omstreeks 1693 het
overvloedige kopergeld van Ceylon ingewisseld. Men moest
zich daar nu gei-uimen tijd behelpen met Duoaten en
Japansehe gouden kobans, terwijl voor kleingeld..een partij

SS) CODRINGTON, bI. 113 § 18.
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Negapatnamsche fanams ten bedrag" van 65.000 rijks
daalders in omloop werd gebracht Sll).

Boven hebben wij gezien, dat daarbij ook "driedubbele"
fanams waren en het wil mij voorkomen, dat hiermede
No. 64 bedoeld is en dat van hetzelfde type ook enkele
fanams van goud werden aangemaakt.

In den veilingcatalogus van de firma SCHULMA:K, van
11 December 1921 (collectie Lord GR."'TLEY), No. 335,
kwam dan ook zoo'n gouden fanam voor, doch daar het
gewicht niet opgegeven is, heb ik dien voorzichtigheids
halve niet als een afzonderlijk nummer opgenomen.

Men sloeg dus te Negapatnam twee verschillende typen:
a, De eigen fanams van het 'I'anjoorsohe type.

Nos. 59-63.
b. Fanams van het zoo zeer verspreide "Vira-raya"

type, met oe, No. 64.

Negapatnamsche zilveren of groote fanam.

Van dit laatste type bestaan ook zilveren fanams, die
blijkbaar overal waar het maar lukken wilde in omloop
werden gebracht. Een ieder kon gouden en zilveren
speciën in de Munt van Negapatnann brengen ter
vermunting en het aldus geslagen geld vrij vervoeren,
zelfs naar landen, 'waannede de O.I.C. in oorlog was ~O).

ZOO werd dit type m.i. reeds vroeger te Paliakate voor
Kayalpatnam ") en veel later te Negapatnam (na 1781
te Tuticorin) voor Cochin geslagen \'2).

Een dergelijke fanam vindt men
R.illERIlfACHER: "Nagapatnamsche zilvere of

39) VAN DA)l Il.2, bI. 38!!,

110) VAl\" DAM 1. 2, bI. 72.
91) Hiel na onder MadUI'R.
92) Hierna onder Cochin.

a



gelijk aan No. 64.
mrn, gewicht 1.070 tot

Plaat I. 65.
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"is waard 6 stuivers, en gaan dus 16 op een oude
"Negapatnamsche Pagood" !l3). Deze waarde is gelijk aan
die van den ouden groeten fanam, die eigenlijk een
drievoudige halve fanam was, zooals te Paliakate :"). doch
ook volgens het gewicht aan 3 zilveren of witte fanams,
elders genaamd Poetang, Poetin of Puttan gelijk was.
Men leest b.v. "PQrca: 24 witte Farrams of Poëtius D~)

(doen) 1 Rycksdaelder" '"}.

65. Groote fanam. Type geheel
Zilver. Middellijn 10'1, tot 11

1.110 gram (J. SCHUL>!,,"').

Deze numt zal evenals de vorige voor uitvoer bestemd zijn geweest
b.v. naar de kantoren der pmclvisschorq in de baai van 'I'nticorin
en Ceylon. Bij FO"ROBERT vindt men ze dan ook onder Marawa
beschreven. Het is echter geen dlobbele fanam zooals ELLIOT blijkbaar
meent. (Het komt mij voor, dat deze schrijver dit stuk op het oog
heeft waal' hij een munt vcrmeldt wegende 16 grain (1,037 gram),
die in 1820 voor het eerst dool' dan radja van Ooehiu zou geslagen
zijn). Een puttau van 8 ~Tail\ (0.518 gram) van dit type heb ik
ouder do vele door rujj gewogen exemplaren niet kunnen ontdekken.
Het is natuurlijk mogulijk dat deze g-oote Iannms eH'nals (1<, enkele
Puttaas ook op Cochin in 0011001) zijn geweest.

De Oochinsche puttan en dubbele puttan dool' den Radja ge:.:lagen
(Vz. geheel als No. 64 en 65, Kz. zittende godheid) wegen echter
wel ± 8 en 16 grs. Iti)! en hieruit ontstond waarschijnlijk ELLIO'l' 's
verwarring. Niettemln blijft el' over deze kleine muntjes, mede
doordat de schaarsoho gegevens uit den tijd niet vau afbeeldingen,
of tenminste van eelt nadere beschrij"ing zijn voorzien, een waas
van onzekerheid hangen.

A3) RA.DER},[ACHER, bL 436.
1'14) Eerste gedeelte, bI. 92.
95) Drukfout voor Poetins.
96) Uytrekening 1691, bI. 65. Vgl. FERRAND, bI. 140.
97) I.M.e. IV, bI. 147, No. JO en 11.
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Paliakatsche zilveren Sikka.ropijen, te Negapatnam geslagen.

In 1675 spreekt gouverneur VAN GOENS SR. ook reeds
over het slaan van zilveren munten te Nogapatnam. Het is
echter niet waarschijnlijk, dat deze Ropijen, die ook wel
Paliakatten genoemd worden, toen reeds aldaar geslagen
werden. Wel zal na 1690 de Munt van Negapatnam
actiever zijn geweest dan die van Paliakate. Deze Munt
was gevestigd in het Kasteel !J8). In 1709 was muntmeester
de onderkoopman ALEER']' \'.~, REEDE SS).

Ik heb deze Ropij reeds onder het hoofd Paliakate
belicht 100). Wanneer men echter later spreekt van Ropijen
"van den nieuwen Pallacatsen stempel" of "Nieuwe
Chcromandelsche Ropij" 101) bedoelt men daarmede die
welke te Nagapatnam geslagen zijn. Het laatst vond ik
haar vermeld in de Bataviasche Almanak van 1804
"Ropy Negapatnarns, gewicht 7 En. 10 As., Essay
11 Pen. 6 Gr.",

In het meergenoemde Advys van JACQB MOSSEL (1739)
is de intrinsieke waarde t 1: 10: 21

/ 4 , "dezelve loopt hier
(te Negapatnam ) niet by de boeken, maar reyst en daalt
in prys". MOSREL stelde later voor, dat de. Coromandelsche
Ropy moest doen 256

/ 10 stuiver "om een egaale reductie te
hebben" 102).

Omstreeks 1780 is de intrinsieke waarde nog slechts
.f 1: 4: "deselve loopt op Coromandel voor 30 stuivers,
doch is op Batavia, Java en <Ie geheele Oost van Indië
niet meer waard dan 27 stuivers" 103).

98) V,U,};NTJJN, Ve .n., bI. 6.

99) Idem, bI. 16.

HlO) Jeeieee gedeelte, hl. 86.
101) Brieven van Cororuandel naar Batavia 20/8/] 726, ] 7/5/1 727.

COPRINGTON, bI. 260. Colombo Arctnvcs l046D.
102) RADERhlACliEH, bI. 416.

103) Idem, bl. 444.

file://i-io/j
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De Nieuwe Negapatnamsche pagcde (1747).

66. Pagode. Vz. VISHNti staande "en face", de rechterarm
bij den elleboog beschermend vooruitgestoken, de
linkerarm langs het lichaam afhangende; op het hoofd
een kegelvormige driedubbele kroon, in den trant van
die welke thans nog het hoofd der Siameesche
koningen siert. Ter zijde bij het hoofd links en rechts
eenigszins gebogen kleppen waarnevens . : . , daar
onder ii - ii (de linker V versierd met 4 afhan
gende takjes, aan elk takje een bes). Nog lager,
links ~ en rechts ~ . Het .geheel in een parelcirkel.
Kz. Bolvormig, bezaaid met punten (gekorreld).

Goud.
a. Middellijn 10'/, mm, gewicht 3.400 gram (Cat. GRoaAN,

No. 511). Plaat I. 66a.
b. Middellijn 11'/, mm, gewicht 3.380 gram (Cat. GROGAN,

No. 513).
c. Middellijn 11 mrn, gewicht 3.390 gram (Cat. GROGA"",

No. 514).
In den catalogus GttOGAK staan deze munten onder Paltakate.

Van de hieronder volgende g-eg-C'yens was in 1911, toen die catalogus
verscheen, nog zeer weinig bekend. De daarbij uitgedrukte ver
onderstelling, dat zij in de XVIIe eeuw geslagen zouden zijn was
llatuUl'lijk aanleiding ze onder Paliakate, toen hoofdkantoor, te
plaatsen. Zij is ook afgebeeld hij ConRlN"G'l'ON, SuppL Pl., fig. H.
Men ate verder onder 'I'uticonu.

De 'groote goudaanvoeren uit het Verre Oosten en de
groote winsten daarop waren sterk verminderd HI4). Het
was nu de tijd van het Fransche overwicht. 1n 1736 had
de nayak SAHo.JI de hulp der Fransehen ingeroepen tegen
den Groot-Mogol. In 1749 werd Tanjore door de Fransehen
ingenomen.

De pagoden, die de OiLC. steeds met echt Hollandsche
degelijkheid op zoo'n hoog gehalte had gehouden, werden

lOof} Eerste gedeelte, hL 71.
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gesmolten en in andere muntplaatsen tot pagoden van
minder gehalte hermunt. Vroeger had de Compagnie zich
daar weinig van aangetrokken, daar dit juist de vraag
naar haar pagoden stim uleerde en omdat er een goede
winst op was, doch de omstandigheden waren thans geheel
gewijzigd.

Het -gehalte van de Portonovosche pagode (van den
Nawab) was thans 800 %u. en de Ster-pagode, die nu ook
geslagen werd, had een zelfde gehalte.

In 1747 werd dan door de Ü.r.C. de nieuwe Negapat
namsche pagode ingevoerd, die een goudgehalte had van
800 %0' Zij .geleek zoozeer op de Portonovosche, dat de
nawab van At-kate, daartoe aangezet door de regenten,
die bij de Muut van Porto Novo belang hadden, het
volgende jaar bij onze opperhoofd-en van Paliakate,
Sadraspatnam en Porto Novo er op aandrong om den
Gouverneur te beduiden, dat deze aanmunting diende te
worden gestaakt 1(1<;).

De Gouverneur liet den Nawab echter onder het oog
brengen, dat ze we] degelijk van zijn pagoden te onder
scheiden waren ""), daarbij klaarblijkelijk doelende op de
letter J of I, die ter rechterzijde in de "ring.ge" of krans
duidelijk te zien 'is.

Ook wees hij op het privilegie verleend door het hof
van Tanjore, waarbij- de Compagnie het recht verleend
was om zoodanige pagoden te slaan "als men mogte komen
goed te vinden". 'Hierbij moet ik even opmerken, dat de
Gouverneur zeer politiek het contract van 11{12{1676107)

maar niet vermeldt, want .daarin werd juist het type en
het gehalte voorgeschreven; hij beroept zich echter op den
eaul van 5/1/1662 "").

lUi» Bijlage K.
]06) ComU!\(;'I'O!\', blo ]7J ~ ]J.

10,) Bijlage 1'.
lOS) Zifl hl. ri.
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Het bovengenoemde muntteeken, of beter herkennings
teeken, was natuurlijk nuttig om de eigen pagoden te
kennen wanneer zij in de kassen der Compagnie terug
vloeiden. De Nawab zal evenwel in hoofdzaak aanstoot
hebben genomen aan de gekorrelde keerzijde, die niet z~o-.

als b.v. bij de Engelsche met een ster en bij de Fransche
met een maan was gemerkt, doch geen enkel duidelijk
herkenningsteeken had, zoodat het groote publiek de
Negapatnamaohe en Portonovosche pagoden niet gemak
kelijk van elkaar kon onderscheiden. Voor de geld
wisselaars bestond dit bezwaar natuurlijk niet 109).

THU'BERG merkt op "Aui der einen Seite (der Pagoden)
"sieht man ein Bild, auf den andern, nämlich bey den
"jenigen Stikken die am meisten nach holländischen
"Comtoiren gehen, nul' einige erhabene Punkte, bey denen
"abel' die im Handel nach englischen: Corntoiren gehen,
"einen Stern" HO).

De Compagnie zal overigens niet gaarne van dit type
afstand gedaan hebben, want 10 had zij reeds vroeger
Portonovosche pagoden geslagen (No. 37), 2° had haar
driebeeldige pagode ook een effen gekorrelde keerzijde
(No. 35) en 3° was dit type van ouds gangbaar in Tanjore,
het 'achterland van Negapatnam 1(1).

De nieuwe pagode werd het eerst voor particuliere
rekening geslagen en niet onverdeeld gunstig ontvangen,
omdat de kleur niet altf d gelijk was ""}: het goud, dat
met koper gemengd was, kon niet, zooals dat van de
Ster-pagode, welker alliage uit zilver bestond, door de
goudsmeden tot alles verwerkt worden. Dit was een maat
regel tegen het insmelten; voor het maken van goud-

109) CODRIKGTON, bI. 1"71 § 11.

no) 'rHUNBERG, bI. 288.

11"1) Zie bI. 8.

112) CODRIKHTON, hl. 119 § 32.
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werken werden ducaten ingevoerd 113), het goud van de
nieuwe pagode was daarvoor te bros.

Later werden dan ook de Ster-pagoden 2 à 3 ro en
wanneer er niet veel voorhanden waren zelfs 8 % hooger
dan de nieuwe Negapatnamsche ingewisseld 114).

In 1749 werden zij door het Bestuur van Ceylon
besteld ll$) en in overeenstemming met een Bataviasche
missive van 17/10/1749 gesteld op 90 stuivers (zwaar
geld). Op de kust van Madura, waar <te kooplieden onaf
hankelijk waren van de Compagnie, werden zij dikwijls
voor hoogere waarde uitgegeven J1~). Voor verdere bijzon
derheden betreffende koers en tarifeer-ing moge ik naar
het werk van CODlHKGTOK verwijzen.

Het ambt van adieaar-muntmeester bestond volgens het
'reglement van 1753 alleen te Negapatnam, hij had den
rang van onderkoopman op een tructement van .f40,- per
maand 111). Op het kerkhof te Nagapatnam vindt men nog
een grafsteen van de echtgenoote van den muntmeester en
adigaar COHNELlS PIETl.;n:-;Z, gedateerd 1766 JI~). In het
reg.ement van 1767 worden ook gecommitteerden in de
Munt genoemd. In andere muntplaatsen waren toen zeker
de opperhoofden met het toezicht op de Munt belast 119).

Van de zijde van den Nawab werd ná zijn protest van
1748 en 'het antwoord daarop niets meer vernomen 120).

Deze had waarlij k reeds genoeg te stellen met de in dien
tijd zoo machtige Fransehen en Engelsehen om zich ook
nog ongenoegen met de a.I.c. op den hals te halen.

Hij achtte het blijkbaar nuttiger niet te praten maar

11;1) RAU}:H?<lAClJ1:.I:, bl. 423.

1101) Idem, hl. 429.
11:";) COl)]UNO'l'Ol\, blo 1J9, R.C. XCYl, 29/11/1749.

11tl) I(Jem, bl. 216, RC. XCVI, 29/11/1749.

11,) N.T.P.R. VIe ai, hl. 463.
118) RlIA, pI. XI.

119) N.I.P.R. .n. VII], hl. 2!HI.

1:!O) Bijlage K.
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te doen en het aangewezen middel was verdere gehalte
verlaging, met het gevolg, dat de Compagnie's pagoden
weder gesmolten werden en hermunt tot Portonovosche.
Op die manier bleven de inkomsten van zijn Munt op peil.
Op dezelfde wijze immers handelde de Nawab van Surat
met de Ropijen lZJ).

Tegen dergelijke praktijken van den Oostersehen
potentaat hielpen geen maatregelen als het billioen
verklaren of het verbod tot aannemen van zijn pagoden
in Compagnie's kas 122) en daarom moest deze in het jaar
van de "nieuwe reductie" (1767) weder tot verlaging van
het gehalte overgaan en wel tot 18 kar., 5112 gr. of 769 %(l'
Daar nu alle maatregelen vruchteloos waren gebleven,
werden de Portonovosche pagoden, die de Compagnie in
betaling moest nemen door den oliphantenhandel, weder op
Ceylon in omloop gebracht tegen denzelfden koers als de
Compagnie's pagoden, 101 stuivers Indisch 1~3).

In 1776 kwam men op Ceylon hierop alweder in zooverre
terug, dat de Portonovosche op 96 en de Compagnie's
pagode op 100"1" st. Ind. werden gesteld, daar de koop
lieden van Coromandel nu niets anders dan Portonovosche
aanbrachten. Men hoopte hierdoor den aanvoer van de
eigen pagode weder aan te moedigen 12.. ). Op Coromandel
en den Overwal van Ceylon bleef zij echter gangbaar voor
90 stuivers l25).

Bij gebrek aan voldoende gegevens is het mij niet
mogelijk vast te stellen of de emissies van 1747 en 1767 nog
teekens hebben waardoor ze te herkennen zijn. Mij dunkt
dat dit wel noodig zal zijn geweest. Men heeft er met J
en T, misschien dat die met een I de latere zijn, doch het

121) Eerste gedeelte, u. 84.
122) COnmXGTON, bl. 220, R.C. vol. CXXXVI, 11/2/1766.
12:/) Idem, bI. 222, R.C. vol. CXLIX, 12/11fJ 770.
12..j} Idem, bI. 222, R.C. CLXI, 31/12/1776.
I:/a) RAm:R)lAClrEl;:, bI. 429.



is ook mogelijk dat die van hooger gehalte door versmel
ting geheel uit de markt verdwenen waren, zoodat het niet
noodig werd geacht een nieuw kenteeken aan te brengen.

Overigens zou men het onderscheid alleen kunnen vast
stellen indien men een collectie aanlegde van de verschil
lende varianten en de doubletten opofferde om door een
nauwkeurige analyse het gehalte te bepalen.

Gewicht en g.ehalte der Pagoden van den nieuw.en Negapatnwnschen

Stem1Jel en eenige andere ter vergelijking.

B. Verlaging gehalte 1767 .

A. Nieuwe Negapatn. 1747

D. Tranquebar Scott 1789.

E. Pondichéry of Maanpagode

RADERUACHEH, bl. 427
(72'/. per Mark, 8 mat
of 19 car. 2'/., gr.).

WILCKE, bI. 314 (ved
Smeltning som Regel
kun 7"/", Matt Finhed).

R.mERMAcHER, bI. 428
(72'/. per Mark, 18 car.
51/2 gr.).

WILCKE, bI. 314 (6'{,
Matt).

PHr>:s;;p's Usejui Tables
(Worse 52.23).

BONNEV1L]~E, pl. 5, fig. 16.
WrLcKE, bI. 314 (6'1.

Matt).
NELKENBR-ECHEH, WILCKE,

bI. 314.
Bijlage L (100 stuks

waardig 86' /s Skomps.).
BON?;"E"[LI~E, pl. 5, fig. 13.

Zxv, bI. 279.
Tarif de France.
RADERMACHEH, bI. 430 (112

per cento beter als de
Negapatn.) .

793'{.

769

635'/,

675

gehalte I
0/00 I

800

668

3.350 809
804

3.4055 675

3.346 815

3.406

3.406

gewicht
grammen

± 3.400

3.346 633
± 3.400 625

± 3.400

"
"

1795.

""
"

"

Da.

C. SCO'J'T pagode 1781

Cb.
Cc.

Ca.

Aa.

Ea.
Eb.
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Gewicht en gehaUe der Pagoden van den nieuwen Negaputnamschen

stempel en eenige andere ter vergelijking.

gewicht gehalte
g-rammen 0/0 0

F. Madras of Ster-pagode. 812'/,

Fa. " "
804

Fb. " met kleine ster 3.346 802
Fe. Madras of Ster-pagode 3.4055 800

Fd. " " 3.346 796

Fe. Nawabsche Ster-pagode 1748. 788

P'UKSEP'S V.T. (Worse
2.2).

RADEHMACHER, bI. 430 (I/~

per cento beter als de
Negupatn.}.

BONKEVILLE, pl. 5, fig. I!.
CODRI1>:GTON, bI. 172 (52.56

grs., 19 car, 2'/, gr.).
WILCKE, bI. 314.

BO}.,~EVILLE, pl. 5, fig. 10,
ook 794 9f,o.

CODRINGTON, bI. 172 (18
car. 11 gr.).

Hiervan is Duit numlsmatisch oogpunt veereweg het belangrijkst.
Deze immora geeft UIIS aal) de eene zijde het type "all de SCOT'!'
of Iskatpagodr- en is gemakkelijk te herkennen, omdat el' het naam
eijfur C i vnu kU,ning" CHI:ISTTA,n: VII van Denemarken (lï66-180S)

op staat. Zij is alloen geslagell in het jaar li89 en was een navolging
valt de eigenlijke ëcor-r-pagoue, die in ] 781 voor het eerst aan.
gemunt werd te reegapamam onder den Engelsehen resident COKRANE

na de vcrover jug en waarschijnlijk om de troepen te hetalen 1.2(0).

"Captain srcr-r . . brought them at once, uolens volens,
iuto ciroulat.iou thro 'out the 'I'anjore Country, & whieh is the reasou
they are at this Day called SCOTTS Pagoda's". een D hebben
natuurljjk net hoofdt:-llC van rle Nieuwe Ncgapatnamsche pagoêeu,
omdat Caldaar gcslegen is. Zij heb hen een I als kenmerk. Hieruit
kan men tevens zien, dat de uitdrukking b\j THURSTOèi c.s. "Madras,
POl'tO Nov" or SCOTT Pago.Ia ' eigenlijk niet zeer juist is en de
lezer licht op een dwaalspoor brengt. Een Resolutie van lï95 geeft
zeer merkwaan1ige gcgeveus over deze pagoden 127) en daarom heb

ik haar den 1e1.crg niet willen enthonden.

Intusschen was Tanjore in 1773 door de Engelsehen
ingenomen en overgedragen aan een hunner creaturen

l:?G) VIILCKE, hl. 31:::, ::l14,

I:J,) Bijlnge L.

J30NNEV.TL.LE
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nawab MOHAMMED AI-,I. De positie van de O.I.C. te
Negapatnam werd daardoor reeds moeilijk. Het was dan
ook de eerste in de rij der Nederlandsche bezittingen op
de kust van 'Coromandel, die voor goed verloren ging.

Den 12 November 1781 werd het door den nieuwen
Engelsehen gouverneur MACAR'l'NEY in bezit genomen.

Het is daarom duidelijk, dat de tinnen duiten van 1796

en 1797 met 'cV~ die men hier en daar nog onder

Negapatnam beschreven vindt 12&) hier niet thuis hooren.
Zij waren dan ook bestemd voor Batavia, Java, Cheribon
en Bantam en zijn te Batavia aangemaakt 129).

PONDlCHÉRY.

Hoewel reeds in 1601 een Fransche Compagnie voor den
Oostersehen handel werd opgericht, vestigde deze eerst in
1669 een faktorij te Surat. In 1672 werd hun scheeps
macht, die Ceylon aanviel, door RJ.JCKLOF VAN GOEi\S ver
slagen, terwijl in 1674 San Thomé op de Franschen werd
vermeesterd en het fort door onzen bondgenoot den

koning van Golconda geslecht.
In hetzelfde jaar echter vestigden de Fransehen zich in

Gingi te Pondichéry lSO). Deze nederzetting werd in 1693
door LAUHENS Pir veroverd, doch volgens bepaling van
den vrede van Rijswijk (1697) in 1698 wederom verlaten,
Zij werd in 1748 opnieuw door de Hollanders en Engel

schen belegerd; in 1761 moest zij voor de Engelsehen
capituleeren, doch door het tractaat van Parijs (1763)
kwam Pondichéry weder aan de Fransehen terug, het
zelfde geschiedde in 1778-1783 en 1793-1816.

]28) Poxnonenr 27931 27!)4-.
1:29) Cat. GMGA!\" No. G47, 648. N.I.P.B. XIle si., hl. 312.
]30) ZAY, hl. 278: p,û,a·û" nouvelle, tchéri, réaidencc de pm'ias. 12 Q N.B.



De volgende Kasjes zouden gedurende de bezetting van
1693-1698 door de Nederlanders geslagen zijn:

67. Kasje. Vz. Kali, cirkeltjes en punt als op No. 52 en
53, doch zeer rechte "schouders" en heeft de "knots"
de vorm van een speld met een bolvormigen knop.
Kz. Opschrift in Tamilsche letters

PUDU
CHHE
RI

in plaats van
de "knots".

68. Als voren, 'doch links 8
en rechts de punt boven

Koper.

a. Middellijn 10 mm, gewicht 1.450 gram (1.M.C. IV,
bI. 139, No. 46).

b. Middellijn 10 mm, gewicht 1.120 gram (Cat. GROGAN,

No. 528, aldaar afgebeeld).

Tusschen de regels horizontale lijnen.

Koper. Middellijn 9 mm, gewicht 1.670 gram (J. SCHUl,MAl').

Plaat 1. 67.

de cirkeltjes

Op No. G8a is een restant "all ecu parelcirkel te zien op de Kz.;
cveuecus hij :\AIIL'YS, teevue he/ge de NUm:îwnatique 188ï, pl. XVI,
No. (}-8.

69. Als voren, doch de Kali-figuur kleiner. Parelcirkel op
Vz. niet zichtbaar.

Koper. Middellijn 9 mm, gewicht 1.040 gram (Cat. GROGAN,

No. 529, Vz. aldaar afgebeeld).

70. Als voren, doch de Kali-figuur breeder, 8 gvoeter.

Koper. Middellijn 10 mm, gewicht 1.010 gram (Cat.
GROl;"", No. 530).

De muntjes zijn meestal eigelll~k vierkant en met! kan wel l\(1g'gell,

dM het opschrift. Cl' nooit gC'hec1 opstaat,
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Documentaire gegevens over dezen muntslag schijnen
te ontbreken. Zij zijn het eerst door ZAY vermeld als
geslagen in den tijd van de bezettting door de Neder
landers 1<I). Volgens dezen weegt het Kasje van Pondiehéry

173 op een serre van Pondichéry 278-:128 = 1.607 gram,
173

doch de gewichten locpen zeer uiteen; men kan evenwel
ook niet spreken van enkele en dubbele Kasjes.

HE'DERSON (LM.C. IV) meent dat deze munten evengoed
van Fransehen oorsprong kunnen zijn, omdat ze nog in
groeten g-etale worden aangetroffen. Dit argument lijkt
mij niet sterk, want gedurende de 6 jaren der bezetting
kunnen er een groot aantal geslagen zijn.

De overeenkomst met het type van No. 52-58 is vooral
bij No. 67 opvallend en daarom is het niet onwaarschijnlijk
dat de Nederlanders hier als elders het inrtiatief tot
munten genomen hebben. De mogelijkheid is evenwel niet
uitgesloten, dat de Fransehen het eenigen tijd hebben
voortgezet en hieruit is. misschien het uiteenloopende
gewicht te verklaren.

De Fransche gegevens over de Munt te Pondichéry
beginnen evenwel pas met een brief van 1701, waarin den
Bewindhebbers der Fransehs Compagnie te Parijs wordt
medegedeeld, als iets geheel nieuws, dat men begonnen is
met het slaan van zilveren fanams. In 1705 wordt het
eerst geprotesteerd door den clerus van Pondichéry wegens
den afgod die op de pagoden stond. De bovenstaande
Kasjes behooren hoogstwaarschijnlijk gedateerd te worden
op het eind van de XVIIe eeuw, evenals de Kali-munten
van Negapatmam, die zeker tot dien tijd behooren 132).

Op deze Kasjes staat ook een afgod. Wanneer ze nu door
de Fransehen het eerst -geslagen zijn, waarom werd dan
ook daartegen niet reeds eerder geprotesteerd?

131) ZAY, bl. 279, No 27.
la2) ZIe bl. 18 v.v.
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Het is jammer, dat Z,n: de toewijzing van deze muntjes
aan den tijd van de Nederlandsche bezetting niet nader
motiveert, maar ik zie waarlijk geen reden om haar te
verwerpen.

BIMILIPATAN EN JAGGERNAIKPURAM.

In de eerstgenoemde stad, op de kust van Vizagapatan
op 17° 50' N.B., waar de O.I.C. in het midden der
XVIIe eeuw een fort en een faktorij bouwde, waren onze
voorvaderen al vroegtijdig gevestigd, want op het oude
kerkhof vindt men nog eenige hunner grafsteenen van
1623.

De tweede, eigenlijk J aganadhapuram, is ,een voorstad
van Cocanada, op de zuidelijke oever van de rivier,
waaraan deze stad gelegen is.

Beide behoorden in de XVlIle eeuw tot het Zevende
Gouvernement, waarvan Negapaënam het hoofdkantoor
was.

Het weinig bekende feit, dat de O.I.C. aak in deze
steden muntrecht had, blijkt uit de Conventie der
Oealliëerds Mogendheden van 10 Augustus 1814 over de
teruggave onzer bezittingen zooals die waren in 1795.

Onder de voornaamste rechten en privilegiën die werden
. .

opgeëisoht behoorden de Munt en het muntrecht van
gouden, zilveren en koperen munten 133).

Zeer belangrijke gegevens hierover kan men vinden in
het rapport van Mr. HOOGSON, die in 1818 door het Bestuur
van Madras was aangesteld om deze aangelegenheid uit
te voeren ""). In het kort komt dit op het volgende neer:

De a.I.c. zou nag tot 1794 te Bimilipatan kaperen
munten hebben geslagten en de zilveren munten, die aldaar

133) REA, bI. 43.
134) REA, u. 66.
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in omloop werden gebracht zouden te Jaggerruaikpuram
gemunt zijn. De Munt te Paliakate zou sedert een eeuw
(dus ± 1718) geheel opgeheven zijn geweest.

Er blijkt verder uit, dat het herstel van het Nederland
sche muntrecht den Engelsehen eigenlijk in het geheel niet
aanstond en zij wilden in het geding brengen, dat het
muntrecht te Bimilipatan verkregen was van den radja
van Vizianagaram, zelf schatplichting aan Mogol en
Nizam.

Het bleek evenwel, dat de Nizam den eaul van 1628 IJS)

bevestig-d had en dat de O.I.C. dat recht zeer lang-en tijd
had uitgeoefend voor en na den afstand van de Ciréars
aan de Engelsche O.I.C. zonder dat ooit iemand daartegen
opgekomen was.

Ook g-eloofde men te Madras niet, dat Nederland nog
ooit er toe zou overgaan om in Indië goud en zilver aan
te munten, daar het muntloon de kosten niet zou dekken.

Wat verder de aanmunting van koperen munten betrof
zouden deze alleen gangbaar zijn tegen marktprijs, zooals
in dien tijd de praktijk in Indië had uitg-ewezen. Een uit
zondering hierop zou alleen mogelijk zijn, indien z~i bij
het innen der belastingen uitsluitend hun eigen geld
accepteerden.

Er is ook nog sprake van twee cauls, de eene verleend
in I734 door H.<Jl HUSSAIl", de andere in I 752 door JAFAR

ALl KHAN, naïbs of gevolmachtigden van den Nizam in de
Circars 136).

Ik moet hier tot mijn spijt aan toevoegen, dat mij g-een
munten bekend zijn die met zekerheid aan deze plaatsen
kunnen worden toegeschreven.

Daar de Munt te Paliakate, volgens HODGSON, omstreeks
1718 werd opg-eheven, zou het mog-elijk zijn, dat te

135) Niet in Corp. Diplo?l1.

136) Niet in Oorn. nip~01IL (gaat thans nog" slechts tot het jaar 1691).
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Bimilipatan de Kasjes met Nederlandsche opschriften
geslagen zijn 131).

Zeker is het, dat te Jaggernaikpuram omstreeks 1758
ducatons werden hermunt tot ropijen, die in hooger achting
stonden dan die van Arcot ""). Hoe het type was en of
ze dezelfde opschriften hadden als de Pallakatten is al
evenmin met zekerheid bekend.

In aanmerking komen hier ook de driebeeldige pagoden,
die vroeger te Negapatnam en Paliakate geslagen
werden ""), daar het niet zonder beteekenis is, dat ook
de Nizam deze pagoden te Cocanada heeft geslagen 140).

COCHIN EN DE KUST VAN MALABAR.

Het handelsverdrag, dat de DJ.C. in 1604 sloot met den
Zamorij TI (= Samudri) van Calicut was, hoewel eenige
malen vernieuwd, door de machtspositie der Portugeezen
tot 1643 nog van geen groote beteekenis geweest.

Toen echter werden ook contracten afgesloten met
Cali-Coilan of Klein Quilon en Porca of Purekhad en in
1658 nam RI.JCKLOF VA..x GOF.NS het Portugeesche fort te
Coilan of Quilon (Coulan).

In 1637 had de Compagnie een kantoor gevestigd in het
veel noordelijker gelegen Vengurla, eigenlijk een "kijk~in

de-pot" naar de handelingen der Portugeezen 141).

Het plan was deze laatsten ook hier te verdrijven en
daarom werd in 1661 een expeditie uitgerust onder leiding
van VAN GOENS en het eerste wapenfeit was de herovering
van het fort Quilon, dat weder verloren was gegaan. Met

"") Eerste gedeelte, bI. 95 v.v.
138) Eerste gedeelte, bI. 86.
1311) REA, hl. ]5 en Eerste gedeelte, bI. 104.
140) M.M.C., bI. 41. THuRSTON, bI. 46.
l~l) V1I.LENTIJX, ),I[alabar, bI. 2.
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den radja van Cocliin werd een wederzijdach verbond
tegen de Portugeezen aangegaan, doch het beleg der stad
Cochin moest worden opgeheven.

Bij een nieuwen aanval in 1662 werd o.a, Cranganore
veroverd, een fort gebouwd op h-et eiland Balpin of
Vypin en nieuwe verdr-agen gesloten met den Zamorin,
Travancore en Klein Quilon. De belegering van Cochin
stond nu onder het bevel van JAC013 HUSTAAR'l'.

Tengevolge van het verraad 'van den radja van Porca
en het moedige gedrag der Portugeezen gelukte het pas
in J·anuari 1663 Cochin . tot overgave te dwingen en
Cannanore te veroveren.

Hiermede was de machtspositie van de a.I.c. ook op
deze kust verzekerd en met de verschillende kleine vorsten
Wierden nu contracten afgesloten. De andere Europeesche
natiën werden zooveel mogelijk uitgesloten; de meeste last
zou de Compagnie echter ondervinden van den Zamorin'v).

Tot 1669, in welk jaar Cochin de hoofdstad werd van
dit nieuwe gebied, stond het onder het gouvernement van
Ceylon.

VAN GOENS schrijft over Malabar in 1675: "Dus geeft
"ook de Privilegie, van koperen munt en Fanums te slaan,
"de Compagnie goed gelegenheid om nooit om Geld
"verlegen te zyn" ua).

Deze uitlating uit zeer betrouwbare bron maakt het
waarschijnlijk dat de O.I.C. van haar muntrecht elders
gebruik maakte om fanams ,,'t gemeen geld welk onder
"de handelaars gebruikt wort" lH) te slaan, die met
de verschillende op Malahar gangbare overeenkwamen.

Bij de komst der Portugeezen in 1498 zou alleen de
Zamorin muntrecht hebben gehad. Dit is in tegenspraak

Hl!) CM1). Dip/om. rr, bl. 454.
143) VAJ,EN1'lJN ve dl., Ceylon, bl. 243 "COllsiilcratiëll van den OUUCII

Heel' VAN GOEN'S".
144) CAN'rET:: VISSCllEl:, bl. 113,
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met eenige Ohineesche teksten waarin ook vermeld worden
Fanams van Cochin en Klein Quilon, die onderling ver
schilden U;;) en in 1506 bestaat er een Fanam van
Cannanore 146).

In 1657 hadden Calicut, Cochin, 'I'ravancore (te Klein
Quilon?) en Cannanore het muntrecht 141).

Het zou dus mogelijk kunnen zijn, dat de Compagnie
aanvankelijk de Fanams Radja (Ragia) van Quilon,
Cannanoorsche fanams, Vira-raya Fanams van Calicut,
witte fanams van Porca en de zilveren chakrams van
Travancore ook zelf geslagen heeft, doch ik zou niet weten
hoe die nu van de inlandsche te onderscheiden zullen zijn.

Het contract met Cochin van 20 Maart 1663 bevat het
volgende over de Coohinsche fanams:

"Art. 11. Het munten van fanams sal door des Coninx
"hof gedaan werden, en de oncosten afgetrocken synde,
"sal den Conink de profyten genieten, nogtans onder
..expresse conditie, dat d'E. Comp- 1 opsiender of 2 haren
,,'t wegen daer over sal houden, en soo een valsche munter
"ergens geatrapeert wert, sal de selve met doot gestraft
"werden, 't sy van wat geslagt of caste den selven mogte

"wesen".
Behalve dit contract met Coctrin is er nog een van

26 Maart 1663 met den Colastri van Cannanore 145), doch
daarin wordt alleen overeengekomen, dat deze heerscher
voortaan betere fanams zal slaan.

Het munten der fanams van Cochin geschiedde in de stad
(gebied der Compagnie) en stond later onder directie van
den Commandeur, die namens de Compagnie gemachtigden
aanstelde om toezicht te houden op het mengen, slaan en
toetsen, omdat de vorsten vóór dien tijd door de inlandsche

143) Ying yai shêug-lan (1425-32) en Singh tch'a chêug-Ian (1436).
146) CODRlNGTON, bl. 81. Lunai-do de Oha Masser.
141) Viaggio di Vieenzo Maria Folio. Roma 1670.
H~) Corp. Dilllom. lI, bl. 246.
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munters, die het allooi verminderden WI), bedrogen waren.
Bij de regeling der erfopvolg'ing in 1674 werd dit nog
eens nadrukkelijk bepaald 150).

Van elke 100 stuks genoten de koning en de munt
meester elk 2 fanams, doch de laatste moest alle onkosten
betalen. 'Het voordeel der O.I.C. sproot voort uit de levering
van het muntmateriaal en later werd het verlies bij het
smelten, dat de munters weder bot hun eigen voordeel
wisten uit te buiten, door toevoeging van koper aangevuld,
hetw-elk een nieuwe bate voor de Compagnie opleverde 151).

In Juni 1679 was kapitein HENDJUK REYNST benoemd tot
opperregent en controleur naast den Paljetter. wiens
financiëel beheer de koning niet vertrouwde en in Mei
1681 werd door den commissaris HUYSMAN zelfs een
rijksraad ingesteld, waarin ook een Nederlander zitting
had. Men kan wel zeggen, dat de a.I.c. toen in Cochin
niet alleen den handel behasrschte, doch ook de staats
zaken regelde.

De g-ouden Fanarn van Cochin.

71. Fanam. Vz. Veel overeenkomst vertoonende met den
Kali-figuur" op de munten van Negapatnam, het
"hoofd" echter tusschen twee punten, de "armen"
meer -gebogen, op de "borst" ontbreekt de rozet en
onder den "linkerarm" bevinden zich 4 punten . : .
Kz. Een voorwerp, dat zeer verschillend beschreven
wordt, o.a. als een liggende J, doch m.i. eerder den
vorm van een schaats 152) heeft; daarboven rechts
(els bijzonder teeken op deze fa-nams) twee punten
schuin boven elkaar .. en er onder 13 punten in vier
rijen 4, 4, 4, 1.

149) CAl:\''l'ER VISSCllEH, bI. IJ 3/1 14,

150) C01jJ, Diplo'ln. II, bI. 49],

151) CA:-':TER VrSSCHER, hl. 114/1 15,

152) Zie voor deze uitdrukking flc noot bij No. 64".
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Slecht goud.

a. Gewicht 0.376 gram
b. Middellijn 8 mm,

J. SCHULrtfAN).

(ELLIO'r, 1'1. IV, No. 190).
gewicht 0.380 gram (Verz,

Plaat 1. 71b.

CANTER VISSGHER ziet aan beide zijden ".Malabaarsche eharacters ''.
De Cochinsche fanam, afgebeeld bij K"AHUYS, Rente bBlge de
nU;mlS'lna.tiql~e 1887, pl. XVI, No. 1, dien hij verkreeg van Genemal
PEAIlSE, komt met bovenstaande overeen. Vreemd is het bij
RA.nEKMACHER. te lezen 1;;3) "Ragia gou.lc van Oochim?". Vermoede

lijk een drukfout ("Oachim" iu plaats van "Co-ilan"), want hij
schrijft zelf ;,Panum, Ragias goude, over lang door den Koning
van Coilan gemunt" li>4). De Ragia is anders, de Kalifiguur komt
meer overeen met figuur A op mijn plaat. Een gouden fauam van
Cochm wordt verder vermeld in den Catalogus van JH~t Batavieascb
Genootschap, hl. Hi5, No. is.

-Het is een variant van den Pudamen-i of Vira-raya
Fanam, zelf afgeleid van dien met den krokodil of M othami
fanam (ELLI01', pl. IV. 189 en M.M.C., No. 251), hetgeen
ook gezegd kan worden van den Rasi fanam (ELLtoT,
1'1. IV. 192).

Onze fanam onderscheidt zich nog doordat hij plat is,
de teekening is zeer nauwkeurig en de lijnen zijn vlak;
alle kenmerken die zeer goed passen bij een munt, die
onder toezicht van Europeesche beambten werd gemaakt:
De inlandsche zijn daarentegen altijd eenigsz.ins schotel
vormig, met bolle lijnen en een zekere slordigheid of
losheid in de teekening.

Uit een mengsel van 10 'ft, bestaande uit 1 ~ fijn goud,
4'/, "'ti: zilver en 4'1, IJ: Japarisch koper werden 13.000
Cochinsche fanams gesneden ':"}. Het goudgehalte was
dus slechts 1 mat of 100 %0 en het officiëel gewicht
10 X 494

13000 . 0.380 gram.

1(3) RADER]'fACHEH, bl. 459, No. ï4.
154) Idem, bl 424.
15;;) CODRIKüTON, bI. 138. Sel. Madras Govt., Duteh records No. 14

(Memorie vau H. A. YAX RIlEF.DE, 1677).
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,,24 Coetsjienze en aldaar gemunte Fanum (a ider
,,2 1L stuiver) doen 1 ryxdaalder" n6). In 1739 werden zij
bevonden, car. : 2: 3'/" of 96 %0' gewicht 0.369 gram,
f 0: 1: 14 of bijna 2 stuivers Jicht geld 157), bij CANTER

V,SSCHER (1719"":'-1724) 1'(, stuiver zwaar geld, hetgeen
op hetzelfde neerkomt.

Koperen Rasi.

Een munt die de muntkenners gewoonlijk toeschrijven
als aan de kust van Malabar geslagen en waarvan de
voorstelling overeenkomt met den CochinschÈm fanam, zelf
immers -een variant van den Rasi, schijnt te zijn de
"Rasie kopere van Masquette" [:;8) van RADERMACHER.

72. Rasi. Vz. en Kz. als No. 71, doch de liggende J heeft
hier den vorm van een "kolf". Aan beide zijden is de
voorstelling omsloten door een cirk-el" van dikke
punten.

Koper. Middellijn 22 mm, gewicht 11.180 gram (ELLIO'l',

pl. IV. 194). Plaat I. 72.
Andere exemplaren hebben een middellijn van 19 tot

21 mm, het gewicht varieert van 11.794 (MARsDEN, No.
MLXXXVII) tot 10.840 gram, naar gelang van de slijtage.
De dikte is van 4 tot 5 mmo

73. Als voren. De helft van de vorige.
Koper. Middellijn 15 mm (Cat. SCHULMAN, veiling 28/29

Mei 1929, No. 890). Zeer zeldzaam.
Muscate was een geheel Mohammedaansche stad en

daarom zou men dit type met Malabaarsche voorstellingen
daar niet verwachten en zoo is het aan te nemen, dat de
koperen Rasi een munt was, die wel in Muscate gangbaar

]:;6) V.Al,f<:l\:'I'IJK IV, hl. 35S, zie ook Uytl'a1,tminfJ ()691).
H") CUJJI:I!\«'l'ON, hl. 268. Advys vun J er-on MOSSEl..
1';S) R...nElUJACHEll, bI. 459, No. 97.
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was, doch daar niet geslagen werd. Daar de Kali-figuur
veel overeenkomst heeft met die op de -munten van
Negapatnam zijn ze waarschijnlijk door de O.I.C. geslagen.

VALENTIJN vermeldt reeds een "Mascaatze Basaroek" 36
op een ceti (± 2 stuivers) met op een zijde een lang
kruis 1<>9). Deze munten ken ik niet, doch ik vermoed dat
zij door de Portugeezen geslagen zullen zijn en aldaar
geïmporteerd ;'het type wijst daarop. De waarde 1/1 8 stuiver
doet zien dat ze tamelijk klein waren.

Documentaire gegevens over dezen koperen Rasi ont
breken mij verder, tenzij men aanneemt dat het de koperen
munten zijn door RIJCKLOF VA",' GOEXS vermeld in 1675 1 6 °) .

Zij zijn misschien oorspronkelijk geslagen om op de kust
van Malabar koperen Portugeesche munten te vervangen.

Over Muscate vond ik nog:

"De gewildste -goederen die van 's Compagnie's wege naar
"herwaards (Cochin) ten verkoop gezonden worden, zijn
"de nagelen, nooten en specerijen, doch 't minste van dien
"wordt hier -gesleeten, maar door bomraa's en andere
"inlandsche vaartuigen afgehaald en naar de Noord,
"Musquette en de Persischs Golf vervoerd, . 0 • 0 0 0" 161) 0

Er was dus van ouds een geregelde handel met deze stad
en het is best mogelijk, dat de Compagnie deze munten
later alleen nog maar voor den handel op Muscate geslagen
heeft, omdat ze bij de conservatieve inlanders van Cochin
niet zoo 'erg in den smaak vielen, gewend als zij waren
aan eeer kleine munten.

Wanneer wij bedenken, dat ons 1ge eeuwsch zilveren
stuivertj e in onbruik is geraakt omdat het in het verkeer
te klein bleek te zijn, dan kunnen wij ons mociclijk voor-'
stellen, dat men in Zuid-Indië juist aan nog veel kleinere

1:>9) VALE"1'lJ~ IV, bl. 358 Y.\".
l?O) Idem V, bl. 245, 247.
HI1) STAVORNIKuS!Ie dl., bI. 206j20i.
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muntjes de voorkeur geeft. Men gebruikt daarbij evenwel
het aloude zgn. chacram-bord, hetwelk nog in onzen tijd
in Travancore in gebruik moet zijn ..

Het is een vierkant houten plankje met een bepaald
aantal kuiltjes er in van de juiste afmeting en diepte, dat
er precies een chakram in past. Een handvol van deze
muntjes wordt op het bord geworpen en handig zoo
geschud, dat in elk kuiltje een chakram valt. Het over
schot, als dat er- is, wordt er met de hand afgestreken en
een enkele blik op het gevulde bord toont aan, of het
werkelijk de juiste som bevat.

Om eenigszins vlug met dit goed uitgedachte hulpmiddel
om te gaan moet men el' aan wennen, doch de ambtenaren
en de inlandsche kooplieden zijn met dat werkje uiteraard
zoo goed vertrouwd en zoo nauwkeurig, dat zij er moeiliik
afstand van kunnen doen 1~2).

Een ander interessant betaalmiddel op Malabar, dat
ook in vele andere streken gebruikt werd, waren de
Kouwers ""). de bekende Caurischelpen. Onze gouden
ducaten werden ook geenszins versmaad en de peper
levering werd altijd daarmede betaald ""). doch in nog
hooger achting stonden de Venetiaansche ducaten, bij de
inlanders bekend als T1ü-kasu. en Sanar-kasü 165). Onze
oude duiten kwamen in den nieuwel'en tijd nog veelvuldig
op Malabar voor.

Koperen Bazaroeken.

De naam dezer munt komt van bàzár-rüka, klein
marktgeld H.!». ZU komen voor in de Uytrekening van

1(2) MA'l'EEH, hl. 1 j 1.
lb:!) CAN'l'F,R VISS('lIF:[~, bI. 115.

164) Idom, 1>1 ]12.

Hl5) Idem, hl. ] 11. 1:1,[,IOT, hl. 39 en 1:~711.

lM) FERIlA!'m, hl. 290.

lYl.A1Er.Kj
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1691: ,,1 Rycksdaalder is 275 Copere Bassaroecken" en
waren omstreeks 1720 nog in omloop 161). In de verzame
ling van RADERi\lAcm:il kwam voor een "Basaroekan van
gegoote koper, met Compagnie's merk" 16S). Het is niet
zeker, 'of dit dezelfde is, doch de eene en de andere zijn tot
nu toe geheel onbekend.

De bovenstaande koperen Rasis kunnen het moeilijk zijn
geweest in verband met de geringe waarde der Bazaroeken,
terwijl bedoelde stukken tamelijk zwaar aijn.

Tinnen Bazaroeken.

Wel bezitten wij de tinnen Bazaroeken ,,1 Rycksdaalder
is 1440 Tinne Bassaroecken, 24 Bassaroecken doen een

t SOS' k dit '" icht d 494.09s uyver, stu SlO wegen een UI gewi , us~

= ·1.6S0 gram '"0) en 60· gingen op 1 Cochinsche fanam
van 2 l / 2 stuiver 110).

Zij werden sedert 1663 17 1
) in Cochin gegoten uit een

mengsel van lood en tin in vormen van meerdere exem
plaren tegelijk en daarna van elkander geknipt 172).

74. Bazareek. Vz.' ~ in een lijncirkel.
Kz. Een kouwer of caurischelp met 3 schuine strepen
van links naar rechts afdalende in een Iijncinkel.

Tin. Middellijn 13 mm, gewicht 1.490 gram (Verz.
J. SCHUL>!A"). Plaat 1. 74.

Dit is; naar het uiterlijk de oudste van deze soort Bazaroeken. De
\-uol'stel1ing op de Kz. wordt door CAN'l'ER VISSCHER aangeduid als

11ll) CAN'l'EK VISSClIER, bI. 112/113.

lGS) RADER~IACHEH, bI. 451, '.1:55, No, 31 en 458, No. 29.
Hl9) Uyt1'eke1lJiJng, blo 63.
na) VAN Dë sr I1.2, bI. 313.
[11) CAl"fER VISSCiLER, blo 113.

17'-.!) Men zie voor deze' vormen NE'I'SCHER. en v, n, CHIJS, bl 217 en
pI. XXXIII.

~V-X.-X.II_I
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veel gelijkend op een harp. Dat. is inderdaad juist, doch m.t. moet
het een eau-i-schelp voorstellen, die bij de arme inlanders van ouds
het idee "geld" uitdrukte] de munt werd wllal'schUnlijk geslagen
ter vcrvenging van drt primitieve ruilmiddel.

75. Als voren, doch op de Kz. een ovaal met 5 streepjes
(NAHUYS, Revue beige de numismatique 1887, bl. 508).

76. Als voren, doch op de Kz. een ovaal met drie van
rechts naar links afdalende schuine streepjes.

Tin. Gewicht 1.280 gram (Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap, Amsterdam).

Het schijnt, dat men de bedoeling om een eaun-eehelp uit te
beelden spoedig niet meer begrepen heeft.

De hierna volgende hebben een 8 boven het merk der
Compagnie. Dit cijfer 8 beteekent dat 8 stuks op een duit
gingen. De waarde was dus gelijk aan de Colomboscha
bazaroeken van 1747, ,,64 op een Hollandse dubbelde
stuyver" 113) ; en daal' 4 duiten gelijk waren aan 1 stuiver,
gingen 8 Bazarceken op 1 duit.

De waardedaling van 24 op 1 stuiver tot 32 op 1 stuiver
houdt verband met de nieuwe tarifeering van den fanam,

want nog steeds gingen 60 op een Ianam, thans I' /2 stuiver
zwaar, of 1 st.: 14 penn. licht geld.

Deze bazaroeken met 8 boven het merk zijn ná 1724
aangemaakt, want behalve dat CAN'fEH VISSCHER (1719
1724) dezen variant nog niet kende, blijkt dit uit de
waardebepaling gebaseerd op 4 duiten = 1 stuiver.

De Nederlandsche koperen duiten immers werden voor
het eerst in Juni 1724 tegen dien koers in de Oost in
omloop gebracht, doch in December 1725 weder inge
trokken om plaats te maken voor de nieuwe koperen duiten

met ~ op de KZ.174). Vroeger kende men in de Oost
ook wel de rekening met duiten, doch toen waren, evenals
in Patria, 8 duiten gelijk aan 1 stuivor v-).

na) Eerste gedeelte, Bijlfl~e E, bI. ]]6.
lOl) N.l.P.B. rVI:! 011., bI. 17i, 185 ('11 201.
175) Zie No. 52 en 53.



gram (Verz.
Plaat 1. 77.

gram (Verz.

op de beide beenen van de V en o.
mm, gewicht 1.470 gram (Vers.

Plaat 1. 79.
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77. Bazareek van lis duit. Vz. V waarboven 8. Lijncirkel.
Kz. Een peervormig schild, waarin vier van rechts
naar links afdalende schuine strepen. Lijncirkel.

Tin.
a. Middellijn 14 mm, gewicht 1.490

J. SGHULMAN).

b. Middellijn 14 mm, gewicht 1.090
J. SCHl"LMAX, kleine variant).

78. Als voren, doch het schildje op de Kz. is smaller.
Tin. Middellijn 13 rnm, gewicht 1.030 gram (Cat, GROOAN,

No. 532).
79. Als voren, doch
Tin. Middellijn 14

J. SCHlJl,I1iAN).

80. Bazareek. Vz. als bij No. 77.
Kz. Als voren, doch 3 streepjes.

Tin. Gewicht 1.860 gram (Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap, Amsterdam).

Deze is. zeel' trant bewaard, doch van onregelmatlgen vorm en
hlUkbaar niet in omloop geweest. Het exemplaar is waarschijnlijk in
de gtetvorrn verschoven en ll:fgekeunl omdat het te zwaar was.

Deze munten zijn ook afgebeeld bij NRuMANN, No. 20581/2
en bij FONROBER'l' 370/371 onder Java geplaatst. De
catalogus van het Bataviaasc:h Genootschap, bl. 165,

No. 18 vermeldt een variant met 1~ op de Kz.

Ik bepaal mij er toe dit stuk hier te vermelden, doch
kan het niet verklaren.

In het jaar 1682 wordt reeds geklaagd: "Was'er Cochin
"niet, het soude de Compagnie, gelyck als van hier wierd

"geschreven, een grote somme waardig zyn geweest; maar
"nu wy dat hebben, zal het ons tot een voerburg moeten
"dienen, alsmede om andere Europische natiën daar geen
"plaats te doen nemen" l '1».

17G) VA~' DA~[ 11. 2, bl. 312/3l'l, Brief van de XVIIen naar Indië

van 8/6/1682.
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De groote verwachtingen, die de O.I.C. had gehad van
de kust van Malabar werden niet bewaarheid en het
gelukte haar evenmin het monopolie van den peperhandel
te bemachtigen. Wel in Cochin zelf natuurlijk. Daarom
begon zij een politiek van inkrimping en wilde zelfs de
forten van Cannanore, Cranganore en Quilon weder aan
de Portugeezen verkoopen, maar deze pogingen slaagden
niet. Zeer ten nadeele van haar prestige werden de bezet
tingen van Popanetty, Purakhat en Calli-Coulan na 1680
ingetrokken.

Thans kwamen hier ook de Engelsehen. die In 1684
zich vestigden te Anjenjo. De Fransehen lewamen in 1725
te Mahé.

Er bestond een oude veete tussohen den radja van
Cochin en den Zamorijn, waardoor de DJ.C. van 1701
tot 1717 in een kostbaren oorlog ter verdediging van den
eersten gewikkeld werd en zoo zouden wij nog verschil
lende malen met den Zamorijn in oorlog geraken. In 1727
hadden wij te Cannanore slechts een fort, de stad behoorde
aan den Mappita l7T) radja ALl. In 1733 werd een inval
van de Canareezen gestuit.

Nieuwe moeilijkheden ontstonden met Travancore
(1739-1753), ten nadee!e van onzen en ten voordeele van
den Engelsehen handel en toen eindelijk in 1762 een tijd
van vrede aanbrak waren verschillende onzer bezittingen
weder door de inlandsche vorsten heroverd en ten laatste
afgestaan of verkocht.

Waardedaling schijnt de oorzaak te zijn geweest dat de
gouden fanam, die zoo slecht was (96 %1)' dat men hem
nauwelijks goud kon noemen, niet meer geslagen werd,
omdat er verlies op was. Hij werd vervangen door:

Zilveren Fanams van Cachin.
C"''']'ER VJSSCHER (1719~1724) schrijft: "de goude of

1<,) Mohamrneduanscho.
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"zilvere Munt noemt men doorgaans Fanums", daarmede
doelende op de munten van Malabar in het algemeen; hij
kent echter nog geen zitoeren van Cochin. Ook in het
Advys van MOSSEL (1739) is slechts sprake van gouden.
RADER~L\CHER (1781) daarentegen kent geen gouden doch
alleen zilveren fanams lTS).

ELLIDT, die omstreeks 1880 zijn licht opstak bij den
Dewan van Cochin, kon slechts weinig inlichtingen van
hem krijgen, en deze ambtenaar wist alleen, dat in verband
met de geringe uitgestrektheid van het land de radja
nimmer een geregelde Munt had. In den tijd van CAJ.""TER

VISSCHER was er echter wel degelijk een geregelde Munt
zooals wij gezien hebben, doch deze stond onder toezicht
van de Compagnie. Wel deed de Radja soms een beroep
op de Munt der faktorij "v).

81. Fanam lSO). Vz. Een Kali-figuur, als bij No. 64, met
sjanco-schelp op de "borst".
Kz. Als bij No. 71, doch 12 punten, en boven de
liggende J de letters 0 C (Oostindisehe Compagnie).

Zilver. Middellijn 7 tot 8 mm, gewicht 0.315 tot 0.379 gram
(VgL Cat. GROG,"", No. 533).

Deze fnnam wordt algurneen beschouwd als een munt van Coehiu.
Hij WàS daar zeker gangba'l.l", maat' het type dat gelijk is aan dat
van de Nes. (j,t en 65 wijst op grootc-c vei-spreiding. Bij NO". 82
daarentegen wijst alles Cl op, dat hij speciaal voor Coehiu is
geslagen. Dat zo in Uoebiu zelf zi.lll aangemaakt lijkt mij tw\jfel
achttg.

82. Fanam. Vz. Een Kali-figuur als op den gouden Fanam
No. 71, doch slechts één punt rechts van het "hoofd";
"borst" en "beenen" hier aangeduid d-oor 12 punten,
in 3 rijen onder elkaar.

178) RADERMACHER, bL 436.

17\l) ELUOT, hl. 141'.
lSU) Bij SI'Atm DE HO~IBl>l,t: (168l) wurdcu de witte funums ook

genoemd "Poutins" d.i. "Puttans'J, uteuwe.
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Kz. Als No. 71, doch 12 punten en boven de liggende
J de letters 0 C (Oostindische Compagnie).

Zilver. Middellijn 7 tot 8 rnm, gewicht 0.315 tot 0.375 gram
(Verz. J. SCHULMAN). Plaat 1. 82.

Deze heet bJj Je inlanders Sanl.-1uûata p(I,ttan (d.t. Puttall eondor
sjaneo-schelp}, omdat de andere (NJQ. 81) wel zoo :n schelp in het
muntbeeld ver toonde. Daal' de stempel te groot was VOOl deze
muntjes komen d~ 12 punten meestallliet alle up de munt voor.

Voor (Ie wuarsch.ijnlijko beteekeurs van de letters 0 en C zie men
No. 64. Ook bij deze muntjes kan men ovengeus zeer goed de
Europoesche mvloed bespeuren. De graveurs hebben ougctwljfeld
gebruik gemaakt. van zeer fijne graveernaalden en meetinstrumenten.
Ik vermoed, (lat dit de eigenlijke Coehinsehe zilveren innam van
RAD1ClnIAcHEI~ is, en dezelfde als de Putfans die volgens BLLIOT

nug in )782/83 en 1790/J door de O.I.C. :in groote getale geleverd
werden. Ik heb persoonlijk een grout aantal van deze stukken zeel"
nauwkeulig gewogen.

Van 1766 tot 1769 waren de Engelsehen in oorjog met
HAIDAR ALl, den sultan van Mysore, die den Nederlanders
een bondgenootschap aanbood. De onderhandelingen
traineerd.en evenwel en hadden geen resultaat. Een verzoek
van den sultan om door het gebied der Compagnie te
mogen trekken en Travancare aan te vallen werd ge
weigerd, waarna zijn troepen Cochin binnenvielen.

Hij eischte daarna een schatting van den radja en toen
de Nederlanders tusschenoeiden kwamen konden zij slechts
een vermindering bedingen. De zaak eindigde nadat
versterkingen uit Ceylon waren aangekomen.

TIPU S.ffilB,. de opvolger van HAlDAR ALl, veroverde
Travancore en Cochin, doch in den oorlog met de Engel
sohen moest hij het onderspit delven en in 1792 de kust
van Malabar aan hen afstaan. Den 20 October 1795
capituleerden ook de Nederlanders en volgens de conventie
van 13 Augustus 1814 te London geteekend (Art. 12)
werd Cochin geruild voor Banka en hiermede had Neder
land voorgoed afstand van zijn rechten gedaan.
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DE KUST VAN lYIADURA EN TUTICORIN.

De Ovf.C. had het monopolie van de parelvisscherij in
de baai van Tuticorin 181) (Enseado) en was in 1645
gevestigd in de oude havenstad Kayalpatnam (8° 30'
N.B.), in 1658 werd Tuticorin op de Portugeezen veroverd.

In de "Uytrekening" staat onder Paliakate o.a.:
,,10 Witte Fan ~ doen in Caelpatnarn 1 R ~ à 5 stuyvers
de Fanam", waarschijnlijk moet hier gelezen worden
,,3 stuyvers de Fan-am", immers een ropij was 30 stuivers
licht geld.

Zooals reeds eerder door mij opgemerkt zijn de zilveren
(witte) fanams (No. 81) evenals later in Cochin hier
reeds veel vroeger ingevoerd lS2) en toen te Paliakate
geslagen. Dit zou tevens een oplossing- zijn van het vreemde
verschijnsel dat zij in de "Uytrekening" onder het hoofd
Paliakate voorkomen.

Indien dit zoo is dan werden zij geslagen om in
omloop gebracht te worden naast den zilveren Singhala

panama lS:1) , een variant van den gouden Vira-raya en
den Kali-fanam, welke laatste zijn naam ontleende aan
KaliY1,tgaraman, den titel van MARAVARMAN VIRA PAJ.'JDYA van
Tinnevelly (± 1422-1441), die hem het eerst geslagen
zou hebben 184). NUNES kent in 1554 een "Fanao galeao"
(galjoen fanam) van Caille van slecht goud "'), dit moet
den voorlooper geweest zijn van den Singhala panama,

die geleidelijk in gehalte verminderde, totdat hij geheel
van zilver was. Ondertusschen was de zilveren reeds in
1506 te Colombo bekend.

De Portugeesche schepelingen zagen er blijkbaar een

181) Tumilsch, T;tt11.kJ.:1!~i_

182) Zie bL 33/34.
18:l) CODRINGTOX, pl. VI. 168.
184) ELLIOT zocht den Oorsprong van den Vira-raya uitsluitend op de

Westkust, doch dit is waarschijnlijk onjuist.
185) CODRINGTON, bI. 81 § 24 en u, 262/3.
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galjoen op, daarbij geïnspireerd door den naam Kali,
Kaliam.

Opgemerkt dient, dat er nog een andere fanam zoo
genoemd wordt, nml, de Madura vella van Tinnevellyen
Travancore (1744/5). Deze is van slecht goud en is
herkenbaar aan het zgn. waaiervormig type 1&6), Dak
genaamd Suli-fan(Jm~187) (250 %0) en waarschijnlijk
dezelfde als de "ChQely of Kilkarese" (3'1" stuiver), die
in de documenten voorkomt,

In 1658 was ook Manaer, een eiland van de Adarosbrug
aan den kant van Ceylon, op de Portugeezen veroverd en
spoedig had de O.I.C. in deze streken nog vele andere
faktorij en, o.a. aan Kaap Comorijn, op Manapar, enz.

In het land van Marawa had zij de residentie Killikare
(Kilakkarai] nabij Ramnad, in het gebied van den Teuver,
een aanzienlijken leenman van Madura,

Een conflict met dezen Teuver leidde in 1690 tot de
bezetting van zijn eiland Rammanacoyl, na welk wapen
feit hij steeds de Compagnie heeft ontzien.

In hetzelfde jaar werden onze rechten door den Nayak
van Madura bevestigd.

Dit gedeelte van de kust was bekend als de Overwal van
Ceylon, doe faktorijen aldaar werden van uit Ceylon
bestuurd. Men heeft hier de bekende duikers die naar
elianco's visschen l8S).

Bij CODJUNGTON kan men een omstandig verhaal vinden
over de "faits et gestes" der Ü.I.C. om te bereiken, dat

181» CO])RHWTON, bl. l73(d) en (c), en 1J1, 262. 'l'UFNELI., Fa"l1ams,
pI. 30.8 en 5.

187) S1di of Clwolti-a hcetcl\ iu deze streken de rijke Mohammedaanaehe
kooplieden.

188) Ohanko ts, sjaukos cte., Sanskriet sanl.:/w; kosthare schelpen.
Op Ceylon cu Madura werden ze ook als gekt gebl"lükt. ,,1 Coer Sjankos
doet 20 stuvvers'". Zie VAT,ENT1JN Vc dl., bl. 55 en CANTER VrSSCJIER,

bl. 4-45.
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zU in Tuttecrin zelf de noodige gouden fanams kon slaan.

Niet zonder reden streefde zij hiernaar, want zij was
genoodzaakt om de inlandsche fanams, noodig in den
lijnwaadhandel, met aanmerkelijk koersverlies tegen
duoaten in te wisselen en volgens VAN hIHOFF was omstreeks
1700 reeds het euvel der gehaltevermindering aangevangen.

Nu werden met de sarraafs of geldwisselaars overeen
komsten gesloten: in 1706 voor eiken ducaat 2P/4 fanam
van 4'1" mat; in 1738 was het 24 fanams, doch het gehalte
bedroeg toen nauwelijks 3 mat.

In 1670 en 1677 werden pogingen aangewend om munt
recht te verkrijgen en hoewel reeds voorbereidingen waren
getroffen om de Munt te installeeren, liep de zaak op
niets uit. Wel werden omstreeks 1675 te Negapatnam
gouden fanams geslagen, die overeenkwamen met de
Madureesche, zoodat zij daarvoor doorgingen. Ze kosten
echter meer dan 6 stuivers van aanmaak en daarom werd
deze aanmunting gestaakt IS!).

In 1700 moet echter voor rekening van de Compagnie
een aanmunting hebben plaats gehad, want voor dit doel
werden toen goud, zilver en koper naar Tinnevelly
gezonden "'°). Het schijnt geen belangrijke gevolgen te
hebben gehad, want in November 1705 waren er bijna
geen fanams of ander klein geld in omloop, terwij look
(te Munt van Triohinopoly gesloten was 1<)1).

In 1736 werd Madura door de Mohammedanen ver
meesterd; een broer van den Nawab werd op den troon

1911) Het gehalte was 4061Jl. 0/00, dus waren het niet de 'I'anjooreche
renams van ~50%o (No. 59-63).

1110) CODRll'O'l'ON, bI. 258 (VAK IMHOFF, "C01Miàeratië'n 01161· den
Lywaat lIondel tel' M(ldul"eesche-n Cl/-ste" ena.). Colombo Arehives 977D,
2639D, l046D.

llH) CODRJNGTON, bl. 114 § 21.
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geplaatst en de laatste Nayak (de koningin MlNAKSHl)

stierf in hetzelfde jaar.
Invallen der Mahratten hadden plaats van 1740 tot

1743 en wederom werden er geen Madureesche fanams te
Trichinopoly meer geslagen.

Een en ander was voor den handel van de Compagnie
zeer nadeelig en het is te begrijpen, dat alles weder in
het werk werd gesteld om met het oog op den belangrijken
handel in deze streken toestemming te verkrijgen voor het
monopolie van een Munt te Tuticorin, desnoods in naam
van den Landsheer, of tenminste één voor 's Compagnie's
rekening indien de Munt te Trichinopoly moest blijven
bestaan.

Het toenmalige opperhoofd JOHAN BUSCH adviseerde in
1738 om een experiment te wagen en zelf voor een bedrag
van 1.000 pardaus fanams te slaan, die niet van de
inlandsche te onderscheiden zouden zjjn, daar er in het
land een toestand van verwerring heerschte waarvan
geredelijk gebruik kon worden gemaakt.

Indien er verlies op kwam zou dat op zoo'n klein bedrag
niet gevoeld worden en men kon tevens ondervinden of
het mogelijk ware ze onbemerkt in omloop te brengen om
later het recht op te eischen van een gewoonte waartegen
ni-mmer geappelleerd was.

Een tweede voorstel was om bij wijze van proef fanams
te slaan, die l/z mat of 1 à P/4 stuiver beter waren dan
de inlandsche en waarschijnlijk zou dan deze Compagnie's
fanam gedurende vier, zes of misschien acht jaar een
onbetwisten omloop hebben, waarna men zich kon aan
sluiten bij het lagere (Madureesche) gehalte.

Bij Bataviasche missiven van 6 Juli en 30 October 1739
werden inderdaad instructies gegeven om fanams te
munten en de slechte Madureesche fanarns uit de kas der
Compagnie te weren en niet meer aan te nemen. In

,-,
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overeenstemming met het voorstel van BUSCH werden
tusschen 23 Augustus en 6 September 1740 10.013 fanams
geslagen 192).

Gouden Fanams van Tuticorin.

83. Fanam. Vz. (eenigszins hol) Kali-figuur als op de
fanams van. Negapatnam (No. 59 en 60) doch iets
grooter, bijna het geheele veld vullende en zonder
teekens.
Kz. (eeni.gszins hol). Verbasterd opschrift in nagari
letters als op die van Negapatnam, evenwel de eerste
letter op beide regels RA van jongeren vorm en veel
weg hebbend van een verticale zig-zag-lij TI, daaronder
meestal drie puntjes. Ook de cirkeltjes, die men op
de Negapatnamsche ziet, ontbreken niet.

Goud. Middellijn 6 mm, gewicht 0.330 gram (J. SCm;L>IAK,
afkomstig van J. R. HENDERSON, in zijn lijst als
"Madura Dutch"). Plaat 1. 83.

84. Fanam, Vz. Als voren, rechts op de "linkerschouder"
de "knots", die den vorm heeft van een speld met
ronden kop.

Goud. Middellijn 7 mm, gewicht 0.340 gram (als voren).

85. Als voren. Onder den "knots" een puntje.
Goud. Middellijn 5'1, mm, gewicht 0.330 gram (als voren).

86. Fanam. Vz. Als voren, doch de "knots" heeft den
gewonen vorm en daaronder een puntje.

Goud. (TUFNELI., Fanarns, pi. 30, No. 11).

87. Fanam. Vz. als voren, doch links twee punten en
rechts een cirkeltje en een punt.
Kz. Wederom afwijkend, bevat drie cirkeltjes.

192) CODR.INGTON, bl. 269. Registe'l' op de Positieve en Circltlai1"e
ordres. Colombo Àrchives 17lD. CODRINGTON, bI. 213. RC. vol. LXVIII,

6/8/li40, 14/9fi.740 en vol. LXIX, 27/3/1741.
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Goud. Middellijn 5'/, mm, gewicht 0.340 gram
Oudheidkundig Genootschap).

(Koninklijk
Plaat I. 87.

Deze munten worden ook vcrmeld JOOl CODHINGTON, bI. 173
§ 15 (4). De Îllhtutl!{chc f'anam komt overeen met TllFNELL) Frl1klmS,

pl. 30, No. 12, en is ceu variant van SOx:\'ERA'r, pl. 30, fig. 12 "Fanon
d 'or de Madm è, vaut 7 sols 6 deniers. TI est concave cl'uu cöte &

eOll,8XC do I 'aurre, I 'or on est trèa mauvais & eculeur de euivre
-ouge ' J. Links van het Kalt-ftguur bevindt eich een halfmaantje
met punt0 . Zij waren llOg gangbaar in 'I'ravancorc nadat Madura
was ing"elijftl bij de Pics.dçntie Madras, t081) 'I'avauccre betlekkelijk
onafhankelijk bleef; bij gebrek aan aanvoer werden ze daar toen
uagebootat . Het goud WRf:, van het zeer lage gehalte waarop de
latere Madui eeschc f~JIIUllS volg-ens SON?'ERAT waren afgedaald:
de Nd11N",Ja1l.mn van Vinceut A. S~J[TH. LM.C. I, pl. XXX.10.
Dit uumtsmnusch oogpunt is nog merkwaardig het zgn. Nandipado.
symbool op de Ana·ndarä>molln f'anam, 1.M,C.J pl. XXX. 9; dat
symbool is samengesteld uit de vorachillcndc decleu van het hoofd
type van de Madurecschc fallam, doch svmeniseh geraugsclnkt,
hetwelk mij toevallig opviel.

Gewicht en gehalte der Tuticorijnsche fanams.

% 0 I

Muntrapport 1786/89

Opperhoofd LEBEJ< 1742/3

Advys van J:<\con MOSSEL

1739

649)/~i per Mark, 41
{ l G mat

(CODRINGTON, bI. 258).
'l , mat beter dan de inlandsche

(CODRlNG'l'ON, bI. 259).
7J / 3 azen; caraten 8: 8]{4 goud

't rnq : fyn (CODRINGTON, bI.
268).

33J~ mat in toets (CODRTNG1'OK,

bI. 214).
373'1, 701'/, per Mark; 8 c: 11'/, gr.

(CODRINGTON, bI. 142).
369 1

/ 2 8 c: 1017
{ 4 0 grein (CODRINGTON,

bI. 142).
369.35 8 c: 103{8 grein (CODRU'GTON,

bI. 142).
8 c: 95{J (, grein (CODRINGTON,

bI. 143).

362

375

406'/,
350?

0.350

0.350

0.350

0.350

0.352

0.379

1792/3

1790/92

1791

"

Geslagen te Negapatnam
1675.
Voorstel BUSCH 1739

H.

A.

F.

B.

C.

E.

D.

G.
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::Ucf G. is waal'1.:chiJnlijk ook een Tubicorjjnsrhe fauam bedoeld.
MOSSEl. spreekt väu een Madurese fanam, doelt 11e mlandsche
hadden in 1738 nauwelijks een gehalte van 3 mat.

De Compagnie's fanams werden met de inlandsche
vermengd (l op elke 5) in omloop gebracht en waren bijna
1 stuiver beter dan deze en het Bestuur op Ceylon besloot
tot een nieuwe aanmunting van 1000 pardaus aan f'anams,
die met de ongelden niet meer dan 5 stuivers mochten
kosten. De inlandsche waren slechts 4 st. 1 penn, waard.
Volgens het advys van MOSSEl, kostte de aanmaak in 1739

f -: 5: 4'/,.
De fanams van de Compagnie bleken echter .:/tB mat

minder dan de eigenlijke Madureesche en in Maart 1741
werd last gegeven om ze 1/,6 beter te maken dan de
inlandsohe, daar het doel anders niet bereikt zou worden.

Batevia wilde deze' fanams reduceeren op 6 lichte of
44

/ " zware stuiver, hetgeen onmogelijk was, daar zij volgens
Ceylon 6 st. 12 penn. waarde hadden.

Uit een resolutie van 17 April 1743 ''') blijkt, dat de
inlandsche kooplieden deze fanams weigerden en hierom
was men weder voornemens stappen te doen om van den
Armenee (het hof van Madura) het recht van een vrije
Munt te verkrijgen. Spoedig hierop blijkt, dat Compagnie's
fanams in trek zijn gekomen en het voornemen bestond
een nieuwe aanmunting van 30 à 40.000 stuks te onder
nemen. Intessehen moest men toch op verschillende
markten, waar de onze niet geaccepteerd werden, pagoden
inwisselen tegen inlandsche fanams.

In 1743 werd de reductie vastgesteld op 43
/ 4 stuiver

voor de boeken, maar van af het boekjaar 1744-45 op
44 / ,,; of 6 lichte stuivers 194), doch de Munt werd in 1744
tijdelijk stop gezet. Er waren toen in totaal 113.000
fanams geslagen,

193) CODRINGTON, bI. 213/4,
1!l4) Reeds in 1691 noteerde hij iu de Uytrekening 6 stuivers.



69

In 1745 hoopte men nog het muntrecht te verkrijgen
van den Nawab te Tr-ichinopoly, die thans beschouwd
werd als den meester van het land, doch deze hoop bleek
ijdel.

De memorie van gouverneur GOl..L"ENESSE van 28 Februari
1751 stelt vast, dat de Compagnie's fanams slechts '.gan'g
baar waren in de Nederjandsche vestigingen en wijst op
de noodzakelijkheid: der aanmunting van fanams, daar
deze in tegenstelling' met de pagoden de eenige munten
waren waarop niet verloren werd. Batavia had toegestemd
in een geschenk van 3000 à 4000 rijksdaalders aan den
landsheer om zijn invloed .aan te wenden dat zij ook elders
geaccepteerd zouden worden. Volgens de Memorie van
SCHIUWDER van 1761 stond de aanmunting van fanams
weder geheel stil. De Nawab stond sinds 1762 geheel onder
Engelsehen invloed.

In 1763 hoort men dat de gouverneur van Ceylon bij
wijze van proef toestemming geeft om 4000 rijksdaalders
aan fanams te slaan voor het eigen risico van de
Tuticorijnsche bedienden "'3). In 1786 waren alle
Compagnie's fanams uit de markt en alleen de minder
waardige Madureesche fanams werden in den omloop
aangetroffen liI6).

Intusschen was in 1780 de oorlog met Engeland uitge
broken en voorzichtigheidshalve werd de Munt voor edele
metalen te Tuticorin verplaatst naar Colombo, waar de
muntmeester FmmERlK D.UDCt\N op 30 November 1781
aankwam 11l7). Uit een muntrapport blijkt, dat hier op
20 Juni 1786 nog fanams werden geslagen, doch in
Augustus was de Munt weder te Tuticorin gevestigd.

J!jf",) CUDI:JNWfO"-', u. 2]9. KC. vol. CXXVIlI, 1/6/1763.
l!lH) Idem, hl. 129 § 2.'1. R.C. vul. CLXXI, 24j5/17~fi.

[in) 1Ih'1l1, IJL 223. R.C. YO]. CLXXI, 30IJl/1781.
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Dit muntrapport loopt tot 31 October 1793 ""} en toont
aan, dat het gehalte langzaam daalde. De reductie was
4 t / 4 stuiver HHI).

Gouden ranams met Compagnie's merk.

Van den beginne bestond echter het streven om Fanams
in omloop te brengen met het merk van de Compagnie,
doch in 1740 oordeelde men den tijd nog niet rijp om die
te gebruiken.

In 1743 blijkt het werkelijk, dat een kleine partij van
zulke fanams geslagen is met Compagnie's merk aan den
eenen en 's lands stempel aan den anderen kant, om te
zien of er kans was zulke met uitsluiting van alle andere
in den handel in te voeren, welke stukken men dan tevens
gemakkelijk van de andere zou 'kunnen onderscheiden, daar
men thans nog aangewezen was op de sarraafs of geld
wisselaars, op wier trouwen eerlijkheid men niet altijd
staat kon maken 200).

De Resolutie waarin men deze bijzonderheden kan
vinden bedoelt daarmede, dat het niet voor iedereen
gemakkelijk was om de goede Compagnie's fanams van de
minderwaardige inlandsche te onderscheiden en daarom
wilde men liever gemerkte fanams in omloop brengen.

Deze fanarns zijn nog onbekend, tenzij men aanneemt,
dat hiermede bedoeld zijn de gouden fanams met 0 C, die
ik reeds eerder gesignaleerd heb 20\).

De belangrijke doch w\jdloopige tekst der Resoluties,
die over al deze fanams handelen, kan men vermeld vinden
in het werk van CODRI~OTON.

lJlS) COORING'L"OX, bI. H2/3.
UI9) RADER;o,IACHER, bI. 425.

200) CODRIl\G'rON, hl. 21~/4-. R.C. vol. LXXV, 17/4/1743.
~U\) Zie hl. 33.
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Tuticorijnsche en Colombosche pagoden (1760 en 1781).

Deze pagoden waren ge~ijk aan de nieuwe Negapatnam
sche pagoden 2(2). De eerste aanmunting was evenwel geen
succes. De muntmeester was ANDRIES VAN NES en de
essayeur FRli:D}~RJK D.4,,]\IM.-\"'1'\ ZO~).

Zij zouden geslagen worden op grond der privilegiën
verleend door den nayak van Tanjore, niet de "Negapa:t
namsche n'ieuwe stempel". Hieruit blijkt duidelijk, dat de
O.I.C. in Madura inderdaad nog geen muntrecht had en
dat men slechts naar een rechtsvorm gezocht heeft, want
de nayak van Tanjore "WaS slechts een vazal van Madura
en daarenboven was het contract waarop allerwaarschijn
lijkst gedoeld wordt het contract van 1662, dat later door
een ander vervangen is JO.l).

Hoe het zij, het zal moeilijk zijn om deze pagoden van
de Negapatnamsche te onderscheiden en ik verwijs daarom
naar No. 66. Een muntrapport van 28 Maart 1764 vindt
men bij CODRING'fOK 205).

Na 1767 werd de pagode ook hier natuurlijk in gehalte
verlaagd. Zij heette bij de Engelsohen volgens REA "Dutch
Cominghi Pagoda" 20t;). THl1R8'1'DN vermeldt een "Cormnengy
Half Pagoda", doch deze zal wel niet door de Nederlanders
geslagen zijn, want nergens heb ik in de documenten
gevonden, dat er expresselijk van halve pagoden wordt
gesproken, Zooals reeds vermeld werd de Munt in 1781
tijdelijk verplaatst naar Colombo.

De Colombosche pagoden moeten evenwel te herkennen
zijn geweest, hetgeen blijkt uit een opsomming van

:WZ) Bijlage M,
Z03) CODFlI::-JG'l'OK, bl. 259. Secr. RC, 23/6/1760. Colombo Archives

D, 242.
Z04) ZIe bI. 11, ;1i (')1 BiJlag(' r.
ZU5) CQ])JtIX{;'l'VX, hl. Hl.

ZUG) RF.A, hl. 66,
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geldstukken, die tengevolge van de liberale gift van
1791 20') in de schatkist van Ceylon aanwezig waren:
o.a. 514 nieuwe Negapatnamsche, 310 Portonovosche, oud
en nieuw, 1106 SCOTT, 30 Colombosche, oud en nieuw,
14 Star en 2 Sultani-pagoden 208).

De Tuticorijnsche was Compagnie's standpenning op
'Iluticorin en de kust van Madura, "liep by de boeken"
83 sts. Nederl. Crt. (na de reductie van 1767{8) en was
ook gangbaar op Ceylon ""). Zij werden in 1782 op 102 sts.
Indisch gesteld ""}.

Portonovosche pagoden, te Colombo geslegen (1783),

Ter betaling van-een schuld aan Frankrijk, in verband
met den oorlog tegen Engeland, werden in het jaar 1783
een partij munten, die vroeger op de kust van Malabar
gangbaar waren geweest, hermunt tot gouden Portono
vosohe pagoden en wel 34.9042 23

1.100 stuks, gehalte 17 cal'.
of 708 %0' welk gehalte zooals bericht wordt slechts zeer
weinige van de toen in omloop zijnde bereikten. Het
gewicht was hetzelfde als van de voorgaande pagoden 211).

Ook werden Perzische en Hindoestansche gouden Mooren
(Mohurs) tot pagoden van dit gehalte hermunt ?"),

88. Pagode. Vz. Aanziend beeld van een afgod, vrijwel
overeenkomend met de type van No. 66 (Het verschil
komt het best uit in het figuur, dat bij No. 66 een
liggende J wordt genoemd),
Kz. Een gekorreld veld, bol.

Roodkleurig goud. Middellijn 11 mm, gewicht 3.400 gram
(J. SCHULMAN ). Plaat 1. 88.

20,) N.LP.B. Xle dl., bL 319 v.v.
::08) CODRL'\{;TON, bl. 12ï.
209) R.ADER~[ACllER, bI. 42ï.
210) COllRI:><GTOK, bI. 22.'L RC. vol. CLXXII, 2/4/1782.
:H1) Idem, bI. 142.

~12) Idem, bI. 124. R.C. vol. CLXXV,.25/8/1ï83, 27/11/li8:::.
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Deze pagode vindt, men bij BONl\'"EVILLE, pI. 5, fig. 15, als "pagode
de Pondichárv ' '. Dit klinkt vreemd en lijkt op het eerste gezicht.
ook onjuist, daar het toch onder numismaten, die zich met (la
koloniale nunusmutiek hebben bezig gehouden, algemeen bekend is.
Jat de pagode vnu Pondichéry de maanpagode is, waarvan dasren
boven de aaumuntuig vele Jftl'en VIOOl". de Revolutie gestaakt is 213).
Het bovenstaande geeft echter de verklaring van deze oogcnschijnlijk
1;00 vreemde u'itspi auk Y'l11 BON"K'EVII.LE, want uu weten wij hoe die
pegode te Pondichéry kwam, Hij wist alleen niet meer, of vond
het niet noorlig te vei-melden, dat deze pagode (1001" de Nederlanders
geslagen was.

Ceylonsche ropijen, te Oolombo en Tuticorin geslagen
(1784-89).

Daar dit munten zijn, die eenigszins buiten het kader
van deze studie vallen, en het opschrift ze voor Ceylon
bestemt, doch van den anderen kant sommige te Tuttecrin
blijken geslagen te zijn, zal ik ze slechts in het kort
behandelen. Men kan echter de meeste gegevens en
bescheiden betreffende deze munten bij COUBL",,-,G'l'ON vinden.

In April 1784 besloten Gouverneur en Raad van Ceylon,
ingevolge het advies van muntmeester DAlIfM:.-\N ropijen te
slaan, die zoo goed mogelijk overeen moesten komen met
den Suratschen of Bombaysehen muntvoet, opdat ze ook
op de kust van Coromandel zouden worden aangenomen,
hetgeen niet het geval zou zij11, indien men, zooals het
oorspronkelijke plan was, ropijen zou slaan op den
Bataviaschen muntvoet.

Dit is waarschijnlijk de eenige keer, dat de O.I.C.
Suratsehe ropijen heeft geslagen, doch zij waren niet van
het Suratsehe type, terwijl er in 1786 toch ook nog
Bataviasche te Colombo geslagen zijn, die eveneens het
type van Colombo schijnen te hebben gehad, zooals ze
hieronder beschreven worden.

De opschriften in slecht gevormde Arabische letters

21~) El!J"!':tG gcdl'el1e, IJL ] 06.



zijn oorspronkelijk door GROGA..'" verkeerd gelezen Z14).

Zooals mij gebleken is 215) was evenwel de juiste lezing
reeds bekend aan den kundigen numismaat MILLlES. zooals
men die ook kan vinden bij CODRIXGTON 216).

Vz. WaNG Kz. PUQU JaZIRaH
WaLaN-D SaILUNt
KuMPaNI (jaartal)
KuLuM-BU Boven, een vierbladige bloem.

Men kan dit vertalen door: "Munt (van de) Hollandsche
Compagnie - Colombo". Kz. "Geld (van het) eiland
Ceylon".

Ziehier welke jaartallen er van voorkomen en andere
gegevens uit Resoluties en Muntrapporten.

Muntplaats on jaartal grammen 0/0 0 z.ilvermhoud

A. Colombo 1784 . 11.706 972 11.378 gr.

B. Colombo 1786 . 12.977 833'/ , 10.814 gr.

C. Colombo 1787 . 9.882 833'/, 8.235 gr.

D, E. Tuticorm 1788, 89 11.706 972

Ca. Colombo 1787 . 9.882 845'/, 8.355 gr.

11.378 gr.

R.C. vol. CLXXVI, 1/4/
1784 (7"/" eng.; 11
penn, 16 grein).

Muntrapport. CODRI::\GTON,

bI. 143 (18'"/,; p. Mark;
10 penn.).

R.C. vol. CLXXXVI, 12/
5/1787. CODRIXGl'ON, bI.
226 (50 per tl; 10
penn.).

R.C. vol. CLXXXVII, 11/
9/1787 (10 penn. 3'/,
grein) .

Als A. CODRING'l'OX, bI. 143.

A. GROOAX, pl. IV, xo. 550, viudt men ook afgebeeld in dit
Jaarboek I, BH"!, hl. izs, fig. c (Artikel A, SCHUL~(A:\). Gewicht
.11.530 gralll. Een kleine variant is afgebeeld bij CODRINGTOX,
pI. V. 127.

B. is nog niet aan het licht gebracht.

214) 1'I'wmisllwtic CirClIla1' 1909: bI. 11269.
21.;) Rente beige de JwmisJnat1quc 1805, hl. 8,1.: No. 172 en u. 120.
'.!Il;) CUIIRI:-<GTO:-<, u. 1;~2 ~ 28.
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C. Cat. GROGAN, pl. TV, No. 551. Jaarboe1., fig. 7. Gewicht
9.640 gTltlll. CODRING~'ON, pl. V.128. Een exemplaar in het l{oll.
Peuuiug"kabillet. te 's-Gravenhage weegt 9.800 gram el] is afkomstig
uit de Verzameling J. H. M. VAN 90STERZEE (Veiling J. SCHlJLMAN

] 900). Het is eigenlijk wegens dit lichte gewicht een echte noodmunt.
Zij kwam uok reeds voor in den catalogus van het Batavi aasch
Genootschap IH9o, bl. Jin, No. ]4. Door den 1Ll~al11 der muntplaats
Colombo te lezen als SII1.'1I (= 14 dollar), liet. ruen aioh verleiden
um de ruunt een V2 ropij te noemen. wanneer men evenwel het
gewicht 9.640 gram met 2 venueuîgvuldlgt, konrt men tot 19.280
gram, een unmogelijk gewicht \'001' een ropij. Ovengene blijKt uit
de stukken voldoende, Jat deze evenzeer een ropij is als de andere.

Hiervan lijll twee partijen (C en Ca) gemunt. '117). Een duidelijke
vartaart is afgebeeld in Catalogus SCHUL~L'\N" van 28/29 Mei 1929,
pl. IV, No. 304 (Collectie MOQUET'rE); deze kwam uit de
Verzameling S'J'EPHANIK, Oat. No. 6508.

Op oen rand ziet men, iu overeenstemming' met de IlIstl'?etie 218),

de kleine keur "Col' züverwerken van Colombo, een mango-boom
waarop een duif t.U8Se.J1Cll de letters K . K.

Bij nauwkeurig' nalezen van Resolutie en Instructie is mij gebleken,
dat. deze Ropij van ]787 )IOg gcslagen is te Colombo door de»
baas vau de smeden RYNIEn HE",OHlK$Z "ill de bangzaal by de

K.ll.ymans puort.:', neewel de Munt (vonr edele metalen) al sedert
Augustus ] 786 weder te 'I'uticoiln pagoden had gemunt. CODRING'l'OK

sclll'ijft ec1Jt81' alsof ze iu 'I'ut.icoriu .geslagen ZOUd~ll zijn 2111).

D en B, ten laatste, l':ijl'l inderdaad weder te 'I'utieorin geslagen,
doch hiervan aiju !log' geen exemplaren voorgekomen. 'Vij weten dus
niet of misschien op die stukke.l] de uanm van de muntplaats
Colombo vervangen i s dool' }'uticol"iJl.

Portonovosche pagoden, te Tuticorin geslagen (1788).

In Augustus 1786 was dus de Munt weder te Tuticorin
en daar werden in 1788 Portonovosche pagoden geslagen
(ruim 7100 stuks) met een goudinhoud van slechts
15 caraten of 625 %0 220), mogelijk van hetzelfde type als
No. 88. Zij was natuurlijk een m-ed-edingster van de

217) CODlUNG'roK, bI. 22'7. R.C. vol. CLXXXVIl, ll/g/HSL
2l8) CODIU:K(;TOX, hl 227 § 4.

2111) CODIUl\(,'l'OX, hl. 125 § ] J.

220) CODRIl\'G'fOJ'\, hl. 124. R.C. \,(11. CXCIV, 29/] 21] 788 en bI. 142.

file:///jlU-A
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beruchte Scorr-pagoden, die wel 675 ?~() aan goudgehalte
moesten hebben, doch in werkelijkheid slechts 625 %0
smolten 221).

De devaluatie van den standpenning hield gelijken tred
met het verval van den handel der Compagnie en het ging
snel bergafwaarts, ook met de pagoden; hier volgt een
vertaling van wat BO~XEVILLE in 1806 schrijft bij een dezer
stukken 212): "Er is slechts weinig verschil tusschen deze
pagode en No. 16, maar het gehalte is niet hetzelfde; er
zijn sedert eenigen tijd een groots hoeveelheid pagoden in
omloop gelijk aan No. 17, die niet meer blijken te bevatten
dan 12 cal'. 111:,'.!. of ·535 X,I>; zij zjjn gealliëerd met rood
koper" .

De Munt van Tuticorin bleef in bedrijf tot het einde
in 1794. Alleen rest mij nog te memoreeren, dat de koperen
munten met T boven het merk der Compagnie, die vroeger
aan Tuticorin werden toegeschreven 22';), geslagen zijn te
Trincomalee, hetgeen blijkt uit een Resolutie van 1789 ~Z4).

Tuticorin was een van de plaatsen, die bij de Conventie
van 1814 door Nederland werd opgeëischt met muntrecht
voor goud, zilver en koper en verschillende andere
privilegiën, die gegrond waren op de oude 'I'anjoorsche
contracten 220),

BENGALEN.
Reeds in het eerste gedeelte dezer studie had ik

gelegenheid het een en ander mede te deeJen over
Bengalen in verband met de Pallakatten 2~6).

Feitelijk valt deze landstreek buiten het bestek van mijn

221) WILCKE, bI. ;-;.14, en hiclT6Ói", bl. 41/42.

222) BOKKEVILLE, pl. 5, fig. 1"7.

223) C.C.M., No. 206, 20ï.

:!24) CornUNGTON, 1)\. 229. R.e. vol, CXCVI, 26/8/1"789.
:!25) Zie bI. 11 en 71.

"'!:!(') Eerste gedeelte, bl. 83, SU en 90.
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studie, daar niet met zekerheid te zeggen is of de
Compag-nie wel ooit de leiding- heeft g-ehad van een Mnnt.
Om verschillende redenen moeten ons evenwel de munten
van Bengalen interesseeren.

ZAY neemt onder de Fransche koloniale munten een
ropij van Murshidabad op, die te Chandernagor, het
Franscbe kantoor, geslagen zou zijn 221). Leest men echter
de daarop betrekking hebbende firman 228) van 10 Januari
1738, dan blijkt het dat deze geslagen is op dezelfde
(voordeelige) voorwaarden als de Nederlanders reeds in
de XVJI.e eeuw genoten hadden, doch in de inlandsche
Munt en komt men tot de conclusie dat ze eigenlijk geen
koloniale munt is. Dergelijke munten immers, die slechts
geslagen zijn met het zilver der O.I.C., zijn inderdaad
inlandsche munten.

Interessant is het te lezen wat VAN DAM heeft mede te
deelen over de vermunting van het zilver, dat de Ü.I,C.
te Kasimbazar 22'1) aanvoerde, en daar verkocht werd om
in de inlandsche Munt te Rajamahal (op de munten
Akbarnagar genaamd) te doen vermunten tot Sikka
ropij en 280) •

Sedert 1679 g-eschiedde dit door bemiddeling- van een
zekeren sarraaf of geldwisselaar, DOM1\"A genaamd, die,
zooals later door Jhr. VAN REEDE 231) werd geconstateerd,
de Compagnie voor tonnen gouds wist te benadeelen, en
wel 13 % winst genoot H2).

227) ZAY, bI. 290.
:128) ZAY, bI. 326,
:129) Een eiland ; van Hugly stroomopwaarts varende kwam men

acht erceuvolgcns aan Kasirubaxar, Rajamahal en Patna (Dr. STAPEL).

Casseinbazar à 38 OH 40 lieues plus haut cl'Ougly, en romontant Ie
Gauge (ZAY).

:130) RADERM.ACHER, bI. 44-1, gehalte 11 pClln. 18 gr. à 11 penn. 20 gr,

(979 1h à 986 0/00)'

2:(1) Eerste gedeelte, bl. 96, en hiervóér, bI. 31.
2:i2) VAN' DAM 1. 2, hl. 69 v.v., n. 2, bI. 28, 29.
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Hoewel Compagnie's dienaren van deze praktijken heel
goed op .de hoogte waren, was deze DOM.:-lA toch aangesteld
als tweede kassier en had hij zelfs een sleutel der kas in
zijn bezit, terwijl hij van iedere betaling nog bovendien
1/1' % provisie genoot.

Hij ontzag zich daarbij niet om de kooplieden in plaats
van met Sikka-ropijen, in naam van de Compagnie te
betalen met oude ropij en, genaamd "ropia piet", waarop
bij verwisseling een bait« van 6, 8 en zelfs 10 % moest
geleden worden 233).

Na 1687 werd den directeur en gezaghebbers in Bengalen
dan ook opgedragen om het zilver voortaan direct aan de
inlandsohe Munt te laten vermunten onder toezicht van
Ccmpagnie's dienaren.

In het N.I.P.B. kan men op vele plaatsen lezen, dat de
munten, die te Batavis .jiillioen" waren verklaard, naar
Bengalen moesten gezonden worden, want zooals het goud
der Compagnie grootendeels naar Coromandel ging, zoo
ging het zilver naar Bengalen.

In 1698 verkregen de Engelschen dezelfde rechten als
de Nederlanders, in de muntplaatsen van den Nawab, te
Patna (Azimabad), Dacca of Dhaka (Jahangirnegar) en
Murshidabad 234). In 1757, evenwel, na de inneming van

Calcutta, verkregen zij bij tractaat met den Nawab het
recht van een eigen Munt aldaar.

In 1765 kwam Bengalen geheel onder het bestuur der
Engelsche O.I.C. en sedert 1778 werden de Sikka-ropijen
van den Murshidabadschen stempel uitsluitend te Calcutta
gemunt 23.;).

Na 1765 was de toestand dus geheel anders geworden.

~a3) Piet, vermoedelijk een verbastering van pi.ta, verl. deelw. van

het Hindi werkwoord ]Jitn« = slaan (Dr. STAPEL). Battc., een korting
\\"egens minder gehalte ten opzichte van de Bikka-ropij.

23'1) THURSTO"" bI. 32"
2;l~) RAllERMACTIER: bI. 441.

op.de
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Met den Nawab behoefde men geen rekening meer te
houden, en ZA' vermeldt weder Ropijen die door de
Fransche ÜJ.C. in Bengalen zouden geslagen zijn, van af
1769.

Opmerkelijk is nu, dat in het Reglement der dienaren
van de Nederlandsche a.I.c. van 1767 voor het eerst
weder verschijnen "de eerste en tweede (klerk) in de
munt te Kasimbazar" ""). in het Reglement van 1753
kwamen zij niet voor.

In een p!akaat van Maart 1780 heet het:

"En is overzulx by meerderheid van stemmen goed
"gevonden en verstaan in den cours der onderscheidene
"soorten van ducaaten geen verandering te maaken, maar
"de Sourattesche, P.ersiaansche en Beruiaaleche-Arcadsche
,,1'opyen, evenals de Bataviasche, gangbaar te verklaaren
"tegen dertig swaare stuivers ieder, gelyk deselve daar
"voor hier en alomms op de comptoiren van de Nederland
"sche maatschappy in Indië gangbaar worden verklaard
"by desen, de twee eerstgemelde als munten van Indische
"vorsten, 'die van ouden tyden een seker voorregt hebben
"verkreegen, en de laatste wegens het regt, dat de
"Compagnie in de Bençaalscbe mumi: heeft, en alle, als
"door derselve merktekenen faciel te onderscheiden synde
"van andere, vreemde ropven. enz." 237).

Bij RADF.RMACHER vindt men:
"Ropy (zi!vere Arcatsche) van 't gehalte van 11

"penningen 8 grein 2.:8) word in Bengalen onderscheiden
"in Engelsche, die te Arcat geslagen worden, en Fransehen,
"die te Pondichery geslagen zijn; dezelve zyn daar voor
,,30 stuivers gangbaar; de Arcatsche hebben op Bengalen

:!;}(;) K,l.P.B. op het jaar 1767,
:!37) Idem Xe dL, blo 4:~3,

:Jas) ruim 944"lh % 0 , '
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"met de Sicca Ropy een rabat van 6 à 12 per cento, en de
"Pondicherische worden 1 à 3 per cento beter als de
"Arcatsche gerekent". Verder kent hij ook een Bengaal
sche-Arkat ropij van 11 penningen 5 grein (934 %0) 239).

Deze laatste zou dan de in het plakaat van 1780 genoemde
kunnen zijn.

Ik heb onderzocht of er dergelijke ropijen bestaan, die
aan de Nederlandsche a.I.c. zouden kunnen worden
toegeschreven, doch .het is mij niet mogen gelukken eenig
stuk te vinden, dat hetzf door zijn bijzonder voorkomen
of door een speciaal merk aan de Compagnie zou kunnen
worden toegekend. Erkend moet worden, dat ik niet in
de gelegenheid was een uitgebreide collectie van dergelijke
munten te bestudeeren, hetwelk voor zoo'n onderzoek wel
noodig zou zijn, doch hier te lande is zulk een verzameling
wel niet te vinden. Wel heb ik verschillende boeken en
catalogi er voor nagekeken. Het zou echter in het geheel
niet onmogelijk zijn, dat zij te eenigen tijd, door nauw
keurige studie, ontdekt worden.

Hoewel uit V",; DAM blijkt, dat de Compagnie (vóór
1691) in Bengalen wel eens Japansche Kobans heeft laten
vermunten tot gouden ropijen 240) zouden volgens anderen
de inlanders van Bengalen zoo lang gewend zijn geweest
aan zilveren geld, dat men de gouden munten slechts met
dwang kon doen accepteeren 241). Den Engelsehen is het
gelukt weder geregeld gouden munten te Calcutta te slaan
en in omloop te brengen.

Uit RADERiI1ACHER zou men kunnen opmaken, dat er op
Kasimbazar een Munt was 242) voor goud en zilver en ook

2311) RADERi\IACHER~ bI. 459.

240) VAN nAi\f J. 2, bI. 92. Ook Arreete of gO'Uden 1noor (mohur)

g-enaamd. RADERi\IACHER, bl. 431-

~_n) THURSTON, bl. 35, op het jaar 1"767.

242) RAflEEmACHER, bI. 431 en 442.
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spreekt men van "De heel' van M'YDHEG'l' •••. hem.
informeerende op de toed.ragt van het munten van het
silver tot Cassimabasaar" ""), doch later blijkt dan dat
de Munt ruiet aldaar doch te Rajamahal gevestigd was en
ik veronderstel, dat men wanneer gesproken wordt van
Kasimbazar als muntplaats moet lezen Rajamahal en dat
men alleen zoo achrf ft, omdat te Kasimbazar de faktorij
van de Compagnie was. Na 1754 schijnt dit veranderd
te zijn.

De jongst bekende ropij van Akbarnagar (Rajamahal}
is van 1754 (A.H. 1167), geslagen in het Ie jaar der
regeering van keizer ALAMGlH II en heeft als muntteeken
een kleine zon en een kruis. Het is dus aan te nemen, dat
de a.I.c. in de tweede helft van de XVIIIe eeuw, indien
al, de Sikka-ropijen heeft laten mnnten te Murshidabad,

De door ZAY vermelde Fransche Ropijen zijn Sikka
ropijen van Murshidabad, die behalve het symbool van
deze muntplaats (een vijfbladige bloem) 'H) op de voor
zijde als muntteeken een maansikkeltje hebben, zooals
men weet het teeken dat op bijna alle Fransche aan
muntingen in Indië voorkomt. Deze worden m.I. ten
onrechte door anderen voor ropijen van de Engelsche
a.I.c. aangezien. Zij komen voor van af 1769 (A.H.
1183fA.R. 10, A.H. 1185f12, 1187/12, 1189f12 enz.) en men
merke op, dat ze na A.H. 1185 steeds A.R. 12 hebben,
evenals later de Engelsche ,,19-san Sikka rupee" steeds
A.R. 19 heeft'''). Er zijn wel eenige ropijen bekend, die
door de Engelsehen geslegen zijn en toch het maan
sikkeltje als muntteeken hebben, d.w.s. na de hervorming

243) VAN DAJIl 1.2, bl. 69.

~'14) JOHN8TON' meent ten omcchtc, (lat alt symbool in 1757 door de
E.O.Lü. te Calcutta wel d mgcvoci d. H ct kwam al voel vreegei op de
Sikka i opijen van Murahidabad \'001',

245) P,M.C. 3115-3121.
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van 1796, z.g.n. "machinery made", maar dit is waar
schijnlijk een gevolg van de omstandigheid dat de graveur
van die munten, ter zake onkundig, een Fransche ropij
tot voorbeeld heeft gebruikt.
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BIJLAGE F.

CU1·p. Diplom. nr, bI. 34.
Contract met EooSIE RAGIE, groot gouverneur der

Tansjouwerse landen, 11 December 1676.
Art. 5. Ecosuc RAGJE consenteert en staat d'Ed. COmpie

toe, binnen Nagapatnam munt te mogen slaan, soo fanums
als pagoden, de fanums na de maniere en alloy als deselve
i,n de ·landen van Tausjouwer in gewoonten syn, van
3' I, mat, en <re pagoden op de alloy van Palliacatta à
8'I, mat yder, mede op gelyke wyse d'Ed. heer admiraal
't selve met Cawatta-neyk, boven vermeIt, bedongen en
geaccordeert heeft, mits dat de COmpie en EGOSIE R:AGIE

sullen trekken de helft van de winsten en inkomsten
derselver munteryen. nadat de onkosten alvoren daaraf
getrokken sullen werden; en sal Eoosrs RAGIE in deselve
munterve mogen stellen een persoon, om wegens Syn
Hoogheyd rekeninga van de incomsten te houden.

BIJLAGE G.

CODRINGTON, bI. 209.
Extract uyt de Resolutoire Notulen der Stadt Nagapatam

Vrydagh den 5en November, 1677.
Den E. oppercoopman ende Opperhooft resumeerde

vervolgens de missive gisteren van d'Ed. Hr. Gouvr. alhier
aangebracht, en komende tot de periode van 't stempelen
der pagoden, waer in haer Ed: Ho: A: van Batavia een
verandering hadden gelieven 'te ordonneeren, om deselve
van de palliacatse te kormen onderschyden, wiert naar een
generale omvraginge met gemeen advys goetgevonden tot
een onderschyt van anderen nu voortaan en die in
toekomende geslagen sullen worden met dusdanige letter N
op de ringgeLe tyckenen en vermits tot noch toe op dat
werck geen dagels speciale opsiender is geordonneert
geweest, maar sulcx alleen op wederzydtse Cannecappels
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aancomen, 800 is tot hooft over de munters onder een
hooger opsicht ende commando van den E. VAN RHEE

gestelt ende geauthoriseert den bramine adigaer RAMl\IANADF.

AYEN.

BIJLAGE H.

Resoluties van den Raad. Vol. XVIII, 12 Augustus 1680.
Dewyle haer E.E.H.a. tot Batavia in voorm: haer E.E.

jongste missive gelieffden te ordonneeren, dat de pagoden
die van Nagap : na Chormandel in specie wierden verson
den niet hooger dan tot 105 stuyvers sodanigh die daer
ter kuste koers nemen sou den mogen in faeture gebracht,
en dat 't selve gevolgel: Nagap: een groot verlies soude
geven, en den Commandant VERWER en den raet daarom
te raden w.aren d'selve liever (volgens ons vorig gedragen
consent) met partyen na Jaffanap: te bestellen, op ver
trouwen deselve tegens 105 stuyvers op Chormandel
aengenaem souden wesen, en vermits in dat geval
Jaffanap: dan het verlies van 15 stuyvers op yder pagood
soude komen te dragen, soo d'selve van daer na Chormandel
wierden veraonden, gelyck onfeyllyck souden moeten
geschieden, vermits die specie op Jaffanap: soo weynia,-
als hier tot den uytgeef nodig sy. Soo gaff den heere PYL

den raet in consideratie, off het niet best en gevoeghlyck
ware, dat Nagapatn. dat voors: verlies selfs quam te
dragen, ten aensien dat Cornptoir reets de winsten daer
van op de mundt getrocken hadt, en buyten dien nogti
10 stvs. en 12 penn : op yder pagood quam te proffiteeren,
schoon die tegens 105 stvs. wierden versonden, waerop
dan gelet wesende, is eenparigh g'oordeelt, dat hy versen
dingh der gem: goude specie van Nagap : na Jaffanap:
off andere plaetsen deselve soo w-el als na Chormandel niet
hooger dan 105 stvs. yder pagood sullen vermogen in
facture gebracht, en het verlies afgeschr. : sal moeten
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werden, doch vermits onder de voors: Nagapatn : Doek
een goede somma aan palliacatse pagoden aldaer berusten
de, en die soowel als de nagap : aldaer tegens 120 stvs.
by d'E. Comp. en haere Coopluyden ganghbaer waren, en
waer op 't Comptoir Nagap : gevolgelyck niets hadde
geproffiteert, 800 is mede g'arresteert de vrunden tot
Nagap: te authoriseeren het verlies daer op by versendingh
vallende met het generael te mogen vereffenen.

BIJLAGE J.

Extract uit de notulen eener vergadering van den Raad
van Madras op Zaterdag 5 September 1730.

At that Meeting the President observing to the Board
what is recomrnended in the last general letter conceming
the badness of pagodas, destres this affair may now
he taken irito consideration, and tnat the Assay Master
may he sent for to assist with his advice.

Mr. WES'l'ON was accordingly called in, and acquaints us
that the pagedas grow daily worse : and that some he tried
in May last were no better than eighty-three and a half
touch 2<16), whereas they ought to be of the value of the
Negapatam pagodas, which is eighty-five and three
quarters 2<1-1).

The Board taking intc consideration the danger the
Company's estate is in, and that commerce must inevitably
suffer if this uncertain money circulates longer
unsuspected; and that, though we defer taking pr-oper
measures to prevent this abuse at present, at last there
will be an absolute necessity to do it (may be, when it
will give a mUM greater shock to trade) ; and likewise
no time can he so proper as when the Company's cash is
so low as now by the large draught sent to Bay by the

2411) 835 Il/OO•

247) 857lh % 0 .
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"Cadogan". We therefore come to the following resolution,
in order to secure the Compagny's estate, which we hope
will be sufficiënt to open the eyes of evervbody else, who
must otherwise be undone by their eredulity.

;,That a new pagoda be coined of equal weight and
fineness with the Negapatam pagoda, and with the same
stamp. only distinguished with bhe letter M on each side
of the image; which shall be current in all branches of
the Oompany's business, and that no other sort shall be
paid or received, except in the Northern investments,
where bhe old Madras pagoda is only eurrent. But as this
resolution cannot be put in practice till we have a supply
of gold from China and elsewhere to make a circulation,
we deciare that this order of the Board shall not be in
full force till the First of May ensuing; when we are in
hopes thé· Eastern ships will be returned, and the
merohants have suffieient time to coin the gold they
purchase into the abovesaid specie; which were we to
insist upon before a supply arrives, they must be obliged
to melt down the present eains,. and he considerable losers
in giving it a new stamp".

BIJLAGE K.

Selections from the Records of the Madras Governement,
Dutch Records, No. 15, bI. 7.

Die van den nieuwen Nagapatnamsen stempel gaat
alhier voor de particuliere mede redelyk VOOlt naarmate
van 't goud dat by den inlander te vinden is en door haar
opgedaan werd, ongeagt de in de Portonovose munterije
belang hebbende regenten daar soo wat teegen gehad en
getragt hebben te beletten met den Arcadoesen Nabab
te inspireeren, als o'f men sodanige pagoden gelyck te
Portonovo deede munten, tot nadeel van den duan, en
waar op zyn excellentie wel niet direct aan ons, maar de
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Pelliacetse, Sadrasp» en Portoncvose opperhoofden quam
aanteschryven, van sulx den Gouverneur. te moeten aan
kundigen, ten fine het slaan van diergelyke pagoden te
staken, dog syn Excel'lentie volgens besluyt van deu
27 Maart de onwaarheyd van dien neevens de geobtineerde
privilegie van het Taujoursen hoff, tot het mogen doen
slaan van sodanige gehaltens als men mogte komen goed
te vinden, aangetoond en voor oogen gebragt synde, is ons
zeedert dier weegeus niets verdere voorgekomen.

BIJLAGE L.

Resoluties vau den Raad van Colombo, vol. CCXXVIII,
13 Januari 1795.

Ingevolge Uw Ed. groot achtbaare bevel by veel geeerd
besluyt van den 12 December A 0 po om aan te wysen het
verlies dat de Kamp. zoude lyden door de acceptatsie van
twee partyen pagooden, die ten bedrage van 5400 stucks,
die te Jafna wegens verkoop van een party Elephanten
ontvangen, en volgens last deser regeering naar T-utukoryn
gesonden, en aldaar geexamineerd. geessayeerd en ge.
waardeert zyn, de 100 stuks waardig te weezen 86115
Skomps., 94'1, nieuwe Portonovose en 95'1, (lees 90'1,)
oude Portonovos-e pagoden; heb ik de eer by des en te
berichten, dat volgens jongst gesloten contract met
Skomps. groot koopman te Jaffenapatnam Kowalen
Sittiaar Waytelingen, hy de Elefanteu moet betalen met
Portonovosche pageoden bygenaamd Tranquebaarse, elk
pagood gerekend tegen 17 schellingen, en bij ontstentenis
van pageoden een opgeld op ieder rds. van 16 stuivers,
het geen op 17 schellingen of een pagood geeft
34 stuivers. De pagooden door de J afnase bedienden na
Tutukoryn gezonden zyn aldaar met- de naam van
Tranquebaarse Iskat pageoden bestempeld, Ougeacht alle
gedane informatie by de geldwisselaars alhier heb ik niet
kunnen ontwaren welk onderscheid er eigentlyk tusschen
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de zoogenaamde Pot-tonovosche Tranquebaarsche en
Tranquebaarsche Iakat pageoden plaats vindt, enz.

BIJLAGE M.

Uit een brief van 10 Juni 1759, van den Gouverneur
Generaal en den Raad te Batavia, aan den Gouverneur
en den Raad te Colombo.

Colombo Archives, 1200 D.
Aangezien w'in onse byeenkomst van den 8 dezer, met

relatie tot de door U.E. gepetitioneerde vier thon Pagoden
. hebben g'arresteert U.E. direct en over Niegapatnam te
laten toekomen, twee thon van dat mineraal: Zo werd
U.E. daarvan by deezen zo wel de nodige kennisse gegeven,
als dat w'ter gem: sessie op fundament van de door
Tansjours vorst aan ons gecedeerde voorregten hebben
goed gevonden U.E. te qualificeeren om van dat goud te
Tutucoryn pagoden van 8 mat te laten slaan met de
Negapatnamse nieuwe stempel die U.E. ten fine VOOT

sohreeve met de alverder benodigde gereedsahappen en
des Doods een Essayeur van dat Ministerium kunnen
eysschen, onder deezen verstande dat de bereekening der
munts lasten die van Nogapatnam niet zullen 'mogen
surpasseeren maar wel zo veel minder als d'arbcyds loonen
ginter zullen te bedingen zyn.
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Lijst der aangehaalde werken.

Behalve de werken genoemd in het eerste gedeelte, ziin
in dit 2de deel nog benut:

Canter Viesener. Jacobus. Mallabaarsche Brieven (1719
1724). Leeuwarden 1743.

v. d. Chijs, Mr. J. A. Nederlandsch-Indisch Plakaatboek.
Batavia = N.I.P.B.

van Dam, Mr. Pieter, Beschryvinge van de Oostindische
Compagnie. Uitgegeven door Dr. F. W. S'rAI'EL. Rijks
Geschiedkundige Publicatiên. 's-Gravenhage 1927-1932.

Mateer. Rev. S. Land of Charity. London 1871.
N.l.P.E. Zie v. d. Chijs.

Rea, Alexander. Monumental Remains of the Dutch East
India Company, Madras 1897.

Selections from the Dutch Records of the Ceylon Gov'
No. 3 (Memoir of RYCKLOFl~ VAN GOENS, anno 1675).
Colombo 1932, = Sel. Ceylon Ocv'.

Splinterr Stavorinus, J. Reize van Zeeland naar Oost
Indië 1768-1771. Leiden 1793.

Thunberç, Karl Peter. Reise. Berlin 1794.

Tu/nell, R. H. C. On a colleetien of S. Indian Coins
(Fanams) J.A.S., Bengal. Vol. LV. 1886.

Whitehead, R. E. Catalogus of Coins in the Panjab
Museum, Lahore. Oxford 1914. = P.M.C.
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SLOTWOORD.

Het is zeer jammer, dat zoovele munten, die door mij
gesignaleerd zijn, nog niet aan het licht zijn gebracht,
en ik hoop ten zeerste, dat anderen, misschien door deze
studie daartoe aangespoord, die zullen ontdekken en
publiceeren of aan mij mededeelen.

Niettegenstaande ik met ijver verschiliende catalogi heb
doorgewerkt, blijkt mij thans, dat ik reeds een nieuw
nummer aan het aantal, dat grooter bleek, dan ik aan
vankelijk gedacht heb, kan toevoegen, namelijk:

20a. Drievoudige Kas, met III boven het merk ~
Kz. Onbekend, doch waarschijnlijk de gewone
Arabische letters, voorkomende op de koperen munten
van Paliakate.

Koper. Catalogus Be"GS0E, Ile dl. (Supplement), No. 2096.
Deze munt van Paliakate kwam in de bekende groote verzamc

lurgon als STEP'RA:-.I1K, FOK1:WBER'J', GROOA:-i enz. niet voor en was

ovenmin bekend aan COJlIiINGTOX. Het stuk behoort dus tot de
zeldzame.

Bij REA "') leest men: "They (the Duteh) seem to have
had the right of coinage in all their stations, but it is
douhtful if it was exercised at others than those named",
waarmede hij dan de meer bekende muntplaatsen zooals
Paliakate, Neg'apatnatn, Tuticorin enz. bedoelt.

In het algemeen is deze opmerking onjuist, want er
waren verschillende vestigingen, waar de Compagnie zeker
geen muntrecht had, doch wel neem ik aan, dat de
Compagnie, vooral in de XVIIIe eeuw er naar gestreefd
heeft om overal waar zulks maar mogelijk was het
monopolie van de Munt te verkrijgen. Zoo het niet ging
door middel van privilegies, dan trachtte zij zich dit recht
te verschaffen door usurpatie; een typisch voorbeeld, dat

.~ IS) REA! bl. 65.
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tevens historisch vaststaat, is de Munt te Tuticorin U\l).

Ook maakte de O.I.C. wel van haar muntrecht gebruik
om munten te slaan, die zij elders in omloop bracht.

Zoo kan men er van op aan, dat de Compagnie vooral
geslagen heeft de locale fanams, het gewone geld in den
inlandsehen handel, waarin ook meestal de tollen betaald
werden. In den loop van deze studie heb ik reeds gelegen
heid gehad hier en daar op die mogelijkheid re wijzen en
zoo is het evenzeer niet onmogelijk, dat zij geslagen heeft
de Arm-fanam 2.~O) van Sadraspatnam, afgebeeld bij
SONNERAT, pl. 30, fig. 17. Op de Vz. van dezen fanam ziet
men een Kali-figuur als bij Negapatnam en de Kz. is glad
en bolvormig. Daar ik dit vermoeden echter nergens
bevestigd vind, zal ik er niet op doorgaan.

Zooals reeds gezegd, waren al deze munten door vroegere
schrfivers over de numismatiek der OJ.C. niet in hun
werken opgenomen, ook in het in 1931 verschenen werk
"The Coins of the Duich Eust l-ndnee", door Sir Jon
BUCKNILL worden ze niet beschreven. Aldus is deze studie
een aanvulling van wat in die boeken ontbreekt en dit
moge aanleiding zijn, dat aan de munten der O.I.C., die
in Voor-Indië ontstaan zijn, meer aandacht worde
geschonken dan tot n u toe.

Tien slotte wijs ik nog op eenige drukfouten, die in het
eerste gedeelte zijn ingeslopen:

Op bI. 65 bij No. 22 staat ~~~ lees ~tr
Op bI. 78, l1e regel van onderen, staat ongemunt, lees

mngemunt.
Op pl. II staat No. 28 zoowel Vz. als Kz. het onderst

boven.

Amsterdam, Mei 1935. C. SCHOLTEN.

:N9) Zio bI. 65_
250) Anti "W"<iS een koopplaats in L1e nabijheid van Sadrae, L1e a.I.C,

verkreeg luer de eeehton vun 11:\1,,811 tol ('11 hot hOllW811 Cf'IlCI' loge.

Oaul van 3 September 1688_
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