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EEN DUITSE RUPIE

Dr. Frederik Tielens

Oost-Afrika is een gebied dat veel te danken heeft aan zijn strategische ligging; het
kruispunt van de Afrikaanse, Arabische-Indische en Europese handelaars was nog
niet zo lang geleden het tweede vaderland van de Indische rupie 1/. Deze zeer succesvolle munteenheid werd 500 jaar geleden geïntroduceerd en is nog steeds de munteenheid van een aantal landen rond de Indische oceaan 2/. Zijn invloedssfeer reikte
tot in het vroegere Duits Oost-Afrika en Brits Oost-Afrika, zijnde nu Tanzania,
Kenia, Oeganda, Somalië, Rwanda en Burundi. De geschiedenis van Duits OostAfrika is kort maar intens en startte in 1884.

1 rupie (zilver) 1898, keizerin Victoria, Brits India
De prelude tot de Europese (Brits-Duitse) aanwezigheid in Oost-Afrika
Op de Conferentie van Berlijn in 1885, verdeelden de wereldmachten het Afrikaans
continent tot het laatste stuk land; alleen Liberia, Abessinië en Marokko bleven
onafhankelijk. Dit was het resultaat van een reeks succesvolle ontdekkingen in de
vorige decennia. Het duurde echter meer dan drie eeuwen na het omzeilen van het
continent en de ontdekking van de zeeweg naar India door Vasco da Gama in 1502,
dat de eerste witte vlekken op de kaart van Afrika ingevuld konden worden. Dit was
te wijten aan Afrika’s ondoordringbaarheid, dewelke overwonnen werd dankzij de
vooruitgang van de geneeskunde in deze jaren. In de jaren 1870, was het meeste
blanco ingevuld op de kaart van Afrika en de verschillende mogendheden claimden
verschillende ontdekte gebieden, hetwelk leidde tot de Conferentie van Berlijn, een
initiatief van de Duitse kanselier Otto von Bismarck. Hoewel Bismarck geen protagonist was van het kolonialisme, besliste Duitsland toch aan het Afrikaanse avontuur
mee te doen. De Duitse staten waren verenigd sinds 1870 en waren ondertussen een
invloedrijke Europese mogendheid geworden, alhoewel ze niet zoals Engeland waren, waar handel de bron van activiteit was, en waar de nood aan overzeese kolonies
meer dringend was.
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Desalniettemin, zag het Duitse Rijk zijn “Reich” groeien met ongeveer 2,4 miljoen
km2 op het zwarte continent 3/. Het bestond uit Togo, Kameroen, Duits ZuidwestAfrika en Duits Oost-Afrika, waarvan de laatste de belangrijkste was zowel van
grootte als van economisch belang.
Het diplomatisch gegoochel
Oost-Afrika is geografisch gezien een zeer groot gebied en strekt zich uit van de
grote meren in het oosten tot de Indische oceaan over de hoge plateaus in het centrum. Het binnenland was voor eeuwen afgesneden van de kuststreek en de mensen
die er leefden werden aan hun lot overgelaten. De kust daarentegen werd bezocht
door de Arabieren, Chinezen en later door de Portugezen. Eigenlijk behoort de kust
meer tot de wereld van de Indische oceaan. Voor duizend jaar blies de moesson de
Arabische boten langs deze kust, die een gans netwerk van handelsposten opzetten.
Eén van deze handelposten was Zanzibar, dewelke in 1840 de permanente verblijfplaats werd van de sultan van Oman, namelijk Syyid Said. Zanzibar werd het Singapore van Oost-Afrika, het belangrijkste handelscentrum in ivoor en slaven van de
regio, een smeltkroes van Afrikaanse, Indiase, Arabische en Europese cultuur. Het
succes van Zanzibar werd vertolkt in de scheiding van Oman waarvan het deel uitmaakte tot 1861. In die periode groeide ook de invloed van Engeland, in zulke mate
dat de slavenhandel er werd afgeschaft in 1873 onder Britse druk. Groot-Brittannië
was de ontegensprekelijke heerser in Zanzibar geworden, het hart van Oost-Afrika.
Frankrijk’s belangen gingen naar het grote eiland Madagaskar zodat de enige mogendheid waarmee onderhandeld moest worden het Duitse Rijk was. Duitsland was
op dat ogenblik, voor de Conferentie van Berlijn, niet helemaal afwezig in de regio.
Duitse zakenlui hadden ontdekt dat Kaurischelpen gevonden in de streek zeer waardevolle objecten waren die gebruikt werden in West-Afrika als betaalmiddel, een
soort van primitief geld. Deze handel maakte hen nog meer bedreigend voor GrootBrittannië. Bovendien hadden de exploratietochten 4/ van Dr. Karel Peters geleid tot
concessies op het vaste land en in het binnenland voor Duitsland, waaronder Wituland 5/ en Oeganda, dewelke belangrijk waren op geopolitiek vlak. Deze gebieden
gaven namelijk toegang tot de Nijl en scheidde de Britse gebieden ervan. Het Duitse
invloedsgebied omringde het Britse, dewelke het resultaat was van Bismarck’s superieure diplomatie en de annexaties van Dr. Karel Peters. De bekomen gebieden
konden beschouwd worden als de kern van een “Duits India” in Afrika, alhoewel het
hart van Oost-Afrika Zanzibar was en niet het binnenland of kuststreek.
Dit leidde in 1886 tot de eerste Brits-Duitse verdragen over hun respectievelijke
invloedssferen. De Duitse invloed nam toe in Zanzibar. In 1890 kwamen de Britten
met een reeks voorstellen om de controle over de Nijlvallei te bekomen, dewelke
deel uitmaakten van hun plan om Caïro met Kaapstad te verbinden via Britse bezittingen. De Britten zouden een protectoraat maken van Zanzibar en in ruil daarvoor
zouden de Duitsers het Noordzee-eiland Helgoland krijgen dat sinds de Napoleontische oorlogen in Britse handen was (1807).
Dit was de basis van het zogenaamde Zanzibar-Helgolandverdrag van 1890 dat definitief de grenzen van de Oost-Afrikaanse gebieden van beide landen bepaalde. Dit
resulteerde voornamelijk in het opgeven van Wituland (deel van het huidig Kenia,
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hetwelk begrensd werd door de Tanastroom en de Jubamonding in Somalië). Mombasa en Oeganda gingen naar Groot-Brittannië en in ruil daarvoor kregen de Duitsers het ganse binnenland gelegen tussen de Umbastroom tot de Rovumamonding
(het binnenland ging tot aan de grens van de Congo-Vrijstaat 6/ in het westen), tezamen met het kleine Noordzee-eiland Helgoland. De Duitse gebieden omringden de
Engelse niet meer en Duitsland bezat een gemeenschappelijke grens met de CongoVrijstaat, waarvan gedacht werd dat deze niet lang zou bestaan en uiteindelijk zou
worden verdeeld tussen de aangrenzende landen, zodat Duitsland ervan zou kunnen
profiteren. Bovendien erkende Duitsland het Britse protectoraat over het eiland
Zanzibar en Pemba. De “Imperial British East Africa Company” en de “Deutsche
Ostafrikanische Gesellschaft” werden vanaf dit ogenblik de enige heersende
autoriteiten in de streek.

De munten die circuleerden in de Duitse nederzettingen op dat ogenblik (vanaf 1884
en voor 1890) waren, naast andere, deze van het onafhankelijke sultanaat Zanzibar
en Pemba, dewelke was, zoals reeds hoger aangegeven, het belangrijkste handelscentrum in de omgeving. De munteenheid was gebaseerd op de Indische rupie en de
Oostenrijkse Maria-Theresiathaler; de laatste werd veel gebruikt in gebieden waar
een tekort aan lokaal geld was, voornamelijk in Oost-Afrika. De thaler, die vaak in
prijsaanduidingen werd gebruikt, was ongeveer 3s9d sterling waard en had een
intrinsieke waarde van 180 pysas of 2 rupies 52 pysas (1 rupie = 64 pysas).
De Indische rupie was de (officiële) handelsmunt, dewelke gekoppeld was aan het
Brits pond met een verhouding van £1 voor 15 rupies. Daarnaast vond men ook de
ryal in omloop die werd verdeeld in 128 tot 136 pysa (pice), afhankelijk van de
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zilverprijs en oorsprong (Zanzibar, Oman, Aden etc.). Bovendien werden de pysas
van Arabische oorsprong (Oman, Aden etc.) soms tot de helft van de prijs verhandeld ten opzichte van de Indische pysas. 1 pysa AH1299 (1881) en AH1304 (1886),
¼ ryal AH1299, ½ ryal AH1299, 1 ryal AH1299, 2 ½ ryal AH1299 en 5 ryal
AH1299 van Zanzibar 7/ werden geslagen maar sommige zijn zeer zeldzaam. De
pysa was gelijk aan de Indische ¼ anna. Daarnaast waren er ook sommige Indische
rupies 8/ met een overdruk van het eiland Pemba in omloop.

1 ryal (zilver) AH1299, Zanzibar
Vz.: tughra van de sultan: “Allah bescherme de sultan Saïd Ibn Barghash”
Kz.: 1 ryal Koninklijke Saïdiaanse munt 1299

1 pysa (koper) AH1299, Zanzibar

5 ryal (goud) AH1299, Zanzibar

Deze situatie toont het gebrek aan pasmunt aan in de streek en de intense handel
tussen het Indische subcontinent en de Afrikaanse oostkust. Na de inlijving van
Zanzibar in de “Imperial British East Africa Company” in 1890, werd de rupie in
100 cent verdeeld, hetwelk al in gebruik was op het continent (Mombasa). Op de 1ste
juni 1910 was Zanzibar volledig opgenomen in het “East Africa & Uganda protectorate” en de kleine pasmunten (zoals annafracties en de Indische 2 annamunten)
werden uit de omloop genomen. De zilveren rupiemunten bleven wettelijk betaalmiddel tot na de Eerste Wereldoorlog.
Een succesvolle overzeese kolonie
In 1895 werden de gebieden van de “Imperial British East Africa Company” opgekocht en Groot-Brittannië verklaarde een protectoraat over het huidige Kenia,
Oeganda en een deel van Somalië. Later in 1905 werd het protectoraat administratief
getransfereerd van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het ministerie van
Koloniën en werd het Brits Oost-Afrika. Langs Duitse zijde gebeurde een gelijkaardige evolutie, daar werden de gebieden van de “Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft” als protectoraat verklaard van Duitsland in 1891 en als kolonie uitgeroepen
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in 1897 onder de naam van “Deutsch Ostafrika”.
Duits Oost-Afrika was een gebied van 995.000 km2 (twee keer het toenmalige
Duitse Rijk), met een bevolking van ongeveer 7 miljoen, waarvan 1437 blanken
(1904). Het kan geassimileerd worden aan het huidige Tanzania zonder de eilanden
Zanzibar en Pemba en met een aantal gebieden verloren na Wereldoorlog I. De
hoofdstad was Dar-es-Salaam, de belangrijkste haven waarvan ruw ivoor en rubber
naar Europa en Amerika geëxporteerd werden.
In Duits Oost-Afrika was de Maria-Theresiathaler in omloop tot 1902 (officieel,
maar kon tot na de Eerste Wereldoorlog in omloop gevonden worden). Zoals in het
Britse gebied werd het Brits-Indisch monetair systeem ingevoerd door de “Deutsche
Ostafrikanische Gesellschaft”, dewelke rupies van 64 pesas in Berlijn liet slaan. De
volgende muntstukken werden geslagen: 1 pesa, ¼ rupie, ½ rupie, 1 rupie 9/ en 2
rupien en dragen (de rupiemunten alleen) de buste van keizer Wilhelm II en het
wapen van de compagnie (een leeuw en palmboom). De monetaire situatie in 1904
was de volgende: naast deze munten was er voor een totaal bedrag van ongeveer 5-6
miljoen Brits-Indische rupies in omloop, bijna het dubbele van de officiële (Duitse)
(3,5 miljoen rupie). Om deze geldstroom te controleren werd de Duits Oost-Afrikaanse bank in het leven geroepen, dewelke het recht had om zelf munten en bankbiljetten uit te geven.

1 pesa (koper) 1890, DeutschOstafrikanische Gesellschaft

1 rupie (zilver) 1890, keizer Wilhelm II,
Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft

In hetzelfde jaar werd de “Deutsche Ostafrikanische Gesellschaft” overgenomen
door het “Auswärtige Amt” (ministerie van Buitenlandse Zaken) en vanaf dit moment werd de rupie verdeeld in 100 heller. De munten werden geslagen in Berlijn en
Hamburg met de respectievelijke muntmerken A en J.

10 heller (kopernikkel) 1909J,
Deutsch Ostafrika

1 rupie (zilver) 1913J, keizer Wilhelm II
Deutsch Ostafrika

2002

52

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bezetten de Belgische en Britse troepen de Duitse
kolonie. De Duitse aanwezigheid in Oost-Afrika duurde tot het einde van de Eerste
Wereldoorlog wanneer het “Tanganyika Territory” administratief overgelaten werd
aan Groot-Brittannië en België door de Volkenbond na 1919. In 1916 hadden de
Duitse troepen reeds een groot deel van de kostbare kolonie verloren en waren verdrongen tot in Tabora, gelegen op de spoorlijnverbinding die de kust (Dar-esSalaam) met het Tanganikameer (Kigoma) verbond. Na heftige confrontaties viel
Tabora op 11 september 1916 in de handen van de Belgische civiele weermacht komende uit het naburige Belgisch Congo en twee Britse regimenten komende van
Brits Oost-Afrika. Dit was de laatste belangrijkste slag in de streek en leidde tot de
volledige bezetting van Duits Oost-Afrika met uitzondering van het Mahengeplateau. In die periode was het lokaal bewind genoodzaakt om pasmunten te hebben
voor de aankoop van dagelijkse goederen aan de inboorlingen en waren de Duitsers
verplicht om zelf munten te slaan, aangezien hun afgesloten situatie.
Er werd overgegaan tot het slaan van messing/bronzen en gouden munten en het
drukken van papiergeld inruilbaar tegen wettelijk betaalmiddel na de oorlog. De
stempels werden vervaardigd in het atelier van de spoorweg van Kilimatinde, volgens de tekeningen van een jonge spoorwegtechnicien. Munten van messing/brons
of koper van 5 en 20 heller en gouden 15 rupienstukken werden geslagen met muntmerk T (Tabora) en de afkorting DOA of Deutsch Ostafrika in 1916. Het metaal was
afkomstig van de spoorwegateliers of van de gebruikte kogelhulzen en granaten. De
gouden munt werd ter beloning gegeven aan elke soldaat die een vijand kon neerhalen. De 15 rupie was ongeveer 20 mark of 1 sovereign waard, maar met het lage
goudpercentage 750/1000 had het maar een reële waarde van 15 mark. 16.000 munten werden geslagen met de beruchte olifant en de Kilimanjaro op de achtergrond.
Het goud was afkomstig van de goudreserves van de Kirondamijn Senkenke (noordoosten van Tabora) en van de Kasamamijn (zuidoosten van Nasa bij het Tanganikameer). Hogere coupures werden gedrukt op lokaal krantenpapier van verschillende
kleuren.

5 heller (messing) 1916T, D.O.A.

15 rupien (goud) 1916T, Deutsch Ostafrika

De Duitsers capituleerden de laatste dag van de oorlog (11 november 1918) in
Abercorn, in het extreme noorden van Noordoost-Rhodesia.
Op dat ogenblik circuleerden verscheiden munten in dit gedeelte van Afrika en naast
de Duits Oost-Afrikaanse rupie vond men ook Duitse marken, Britse ponden (Engels
en koloniaal, zoals Zuid-Afrikaans, Australisch, etc.) en de 5 frankstukken van de
Latijnse Unie 10/, Belgisch Congofranken, en de Oostenrijkse thalers, Brits OostAfrikaanse en Brits-Indische munten.
Het verdrag van Versailles van juni 1919, stelde Duits Oost-Afrika onder Brits man-
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daat. De Britse regering transfereerde de administratie van Rwanda en Urundi 11/
naar de Belgische regering via een extra amendement door de Hogere Raad in
augustus 1919. De Hogere Raad stelde eveneens het Kianganigebied, gesitueerd aan
de monding van de Rovumastroom, onder Portugese verantwoordelijkheid in september 1919.
Deze verdeling was het einde van het Duitse koloniale tijdperk dat duurde van 1884
tot 1919; dit was meteen ook het einde voor de rupie van Duits Oost-Afrika, hoewel
deze nog verscheiden jaren daarna nog circuleerde. De Duits Oost-Afrikaanse rupie
werd ingelijfd in de Brits Oost-Afrikaanse rupie, op dat ogenblik nog steeds gebaseerd op de Brits-Indische rupie, dewelke verdween in 1920 wanneer er overgegaan
werd naar het florinsysteem en één jaar later tot het shillingsysteem dat heden ten
dage nog steeds gebruikt wordt in de respectievelijke onafhankelijke staten die
destijds deel uitmaakten van Brits Oost-Afrika.
Zoals hier beschreven werd kan de turbulente geschiedenis van Duits Oost-Afrika
gemakkelijk teruggevonden worden in zijn munteenheid. Van de vroege jaren van de
Brits-Indische rupie tot de meer succesvolle jaren wanneer er gekozen werd voor
een eigen rupie tot in de meer kritische tijden dat noodgeld gedrukt werd, duiden
deze munten op een bijzondere periode van het Afrikaanse juweel van Duitsland:
Duits Oost-Afrika.
NOTEN
1/

Het woord rupiya (rupie) is Sanskriet voor “geslagen zilver” en werd in India
geïntroduceerd tijdens de regering van koning Sher Shah (1539-1545) van de
Suridynastie.

2/

De rupie is de officiële munt van India, Pakistan, Bangladesh, Burma, Mauritius,
De Seychellen, Indonesië, Nepal, Bhutan en Sri Lanka.

3/

Naast Afrikaanse bezittingen, had Duitsland ook nog Duits Nieuw-Guinea
bestaande uit Kaiser-Wilhelmland (noordoosten van Papua-New-Guinea), de
Bismarckarchipel en de Salomoneilanden, de Marshalleilanden en de Samoaeilanden en de Chinese havenstad Kiau-Chiao. Het Duits Nieuw-Guineagebied
gaf zelf munten uit onder de naam van “Neu Guinea Gesellschaft” en er bestaan
eveneens munten van Kiau-Chiao.

4/

De redding van Amin Pasha bvb. en het claimen van Oeganda. Dr. Karel Peters
was één van de stichters samen met graaf Pfeil en Dr. Jühlke van de “Gesellschaft für deutsche Kolonisation” in 1884, de voorloper van de Duits OostAfrika Compagnie.

5/

Wituland werd bekomen via onderhandelingen met de sultan en de gebroeders
Clemens en G. Delmhard.

6/

De Congo-Vrijstaat werd in het leven geroepen op de Conferentie van Berlijn
(25 november 1884 tot 26 februari 1885) om de vrije handel in deze streek te
bevorderen. Het werd geregeerd door koning Leopold II van België, die het
afstond aan België in 1908.
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7/

De munten van Zanzibar van 1881-1886 werden geslagen in de Koninklijke
Munt te Brussel, en kunnen bezichtigd worden in het Penningkabinet van de Koninklijke Bibliotheek Albert I. Zie ook De muntslag voor het buitenland te
Brussel, Zanzibar in Munt-Info 28, Brussel juni 2002.

8/

De authenticiteit van de Pemba-overdruk werd nog niet bevestigd.

9/

1 rupie = 1,37 Deutsch mark (1899), 1,20 Deutsch mark of 1s2d (sterling) of 29
¢ (USA) (1905).

10/

De Latijnse Unie is één van de eerste pogingen van moderne monetaire standaardisatie in 1865; ze werd opgedoekt in 1926.

11/

Urundi nu Burundi.
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