
VARIA.

DE BONISCHE RIJKSVLAG LIMA-SI-ATTINGE OF KASI-TANGANGE.

In de inventarissen der Bonische rijkssieraden, door den
heer Bakkers bij zijn beschrijving van het leenvorstendom
Boni in deel XV van het Tijdschrift van het Bataviaasch
Genootschap en door den heer Perelaer bij zijn werk: D e
B o n i s c h e e x p e d i t i e n . K r i j g s g e b e u r l e n i s s e n op
Gelebes in 1859 en 1 8 6 0 gevoegd, is deze vlag
met bijna gelijkluidende beschrijvingen opgenomen.

Ik neem hier die van den heer Perelaer over, omdat zij
het best overeenkomt met de afbeelding der vlag, die
achter beide werken geplaatst is. Zij luidt aldus: «Vlag
«door den admiraal Speelman aan Boni geschonken. In
«het veld staan: twee handen in elkander geslagen, een
»oorlogsvaartuig, wapentrofee, zon, maan en sterren, enz.
«Daaronder staan de woorden: «Door onze krachten blij-
» »ven deze handen vast" en als randschrift prijken de
«woorden: «zolang de zon en de maan scheyne, zal de
» «E. Compo met Boni vast vereenigt bleyve.""

Deze vlag is echter n i e t van den admiraal Speelman
afkomstig.

In het te Makassar aanwezige Compendium van secreete
papieren staat, met verwijzing naar het niet meer aan-
wezige secreet dagregister, dat zij den 16°" Augustus 1755
aan den koning van Boni werd uitgereikt, en daarmede
stemt overeen, dat in de stempelvormige figuur, die op de
vlag onder de maan geteekend is, Abdoe-r-razzaag Dja-
laloe-d-dien staat; want dit was de Arabische naam van
den koning van Boni, die in 1755 regeerde, terwijl
Speelmans tijdgenoot Aroe-Palakka Sa'adoe-d-dien heette.

Onder het eerste der door Perelaer vermelde opschriften
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staat met Arabische letters: .Salagi ada matahari dan
»boelan bërtjahaja di langit dëmikijën-lagi Kompeni dan
»Bone akan langgar beïkëkalan jang tijada bërtjëre", en
onder het laatste: «Dari kami ampoenja kakoewasja-an
»akan tangan ini tienggal berpëgangan."

A. LIGTVOET.

DE KAMEH AMSTERDAM DER O.-I. COMPAGNIE VERZOEKT DK

H.-R. TE BATAVIA CAUE (KOFFIE) OVER TE ZENDEN.

163?

In een stukje, door ons geplaatst in deze Bijdragen'
betreffende het invoeren der koffiekultuur op Java, maakten
wij melding dat ons omtrent den verkoop van koffie in
ons vaderland het eerst was voorgekomen in een gedrukt
billet van het jaar 1666. Dat ze echter reeds sedert
eenige jaren vroeger in eene betrekkelijke hoeveelheid aan-
gevoerd werd, blijkt uit de carga-lijsten der schepen, die
onder het gezag van den commandeur Andries Frisius in
het jaar 1661 de Nederlandsche havens bezeilden, en
waarop ruim 22,000 Amsterdamsche ponden Cauwa de
Moe ha ingescheept waren. Dit was geschied naar aan-
leiding van den eisch uit het vaderland van 1659, aan
de Hooge Regeering gezonden, waarbij zij uitgenoodigd
werd «over Batavia uit Perzië te laten ontbieden, om tot
• een preuve te kunnen dienen, 10 a 20,000 ponden
«Gauwa, uithoofde die in Europa en vooral in Engeland
«zeer werd gezocht."

Maar twintig jaren vroeger was die vrucht toch ook
reeds in Holland bekend, al zullen het waarschijnlijk
slechts weinige ponden zijn geweest; want de Kamer Am-
sterdam had vóór 1640 van de H. R. reeds Gauwa (koffie)
voor Nederland geëischt. Het juiste jaar is ons evenwel
onbekend gebleven, dewijl de brieven, door die Kamer naar
Indië gezonden, in ons archief aanwezig, niet voor 1652
een aanvang nemen! Wij betreuren zeer dat ons die
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brief ontbreekt; vermoedelijk toch zou men er eenige bij-
zonderheden betreffende dien boon kunnen lezen, b. v. op
welke wijze men er hier te lande mede bekend was ge-
worden; van waar hij werd aangebracht; wat men er te
Batavia van wist enz.

üit het antwoord op dit schrijven van de Kamer Am-
sterdam, door de H. R. aan de Bewindhebbenden der
Compagnie ter vergadering van de 17"" van den 30 No-
vember 1640 geschreven, zien wij wat er voor het pond
in Holland werd betaald, zoomede de reden waarom het
voor de Compagnie niet raadzaam werd geacht koffie naar
het vaderland te zenden. Dit antwoord ging vergezeld van
een zekere hoeveelheid koffie tot een monster.

Het antwoord was van den volgenden inhoud:
»Bij particuliere missive der Camer Amsterdam wort

quantité Caue voor Nederlandt g'eyscht, ende op 't schip
den Walvisch van deese boontjes een monster becomen ,
d i e by ons seer wel bekent sijn.

»In Mocha worden bij de frasle * vercocht, ende compt
't pont Hollants, met d' oncosten, op 5 stuyvers te staen ;
gelyck de Fluyt Rarob Anno Passato 4880 ffi uyt Mocha
in Gamron (daer groote quantité te verthieren sij) gebracht
heeft, ende onaengesien op die tijt tot lage merct gedaelt
was, is de partye met H prC.ts vercocht, dat compt 't 'S?
te wesen 12i stuyvers ofte 25 grooten, 't we lck me t
den pr i js van N e d e r l a n d t , n a m e n t l y c k 2 0 a 30
g r o o t e n a c c o r d e e r t . )

»'T sal niet geraden wesen, soolang in Parsia vercoupe-
lyck sij, lot retour van Nederlandt gesonden wort; echter
sullen betrachten tot een preuve 2 a 3 * "té becompt, dat
echter sijn tijt van doen heeft, ende voor Ao. aenstaende
uyt Mocha niet gevoordert can worden.

»T is een groot abuys deese boonen voor 't plucken ofte
rapen te becomen sij, maer geit gelijck geseyt tot Mocba
9 a 10 gr. 't te. Een ware in Parsia seer getrocken; wort
van andere substantie ende meerder cracht als de T h e e *

'2ÖJ a 28 pond, volgens Munt- en Gewichteopgave van 1691.
Duizend.
Thee werd reeds vóór 1637 uit Indië ontboden: „Alsoo de thee bg
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gehouden; sulx de Mooren een luxurieus volck, deselve
tot verweckingh der nature gebruycken; van T h e e ende
Japanse Gha wordt uwlieden geprovideert".

L.

AARDOLIE VAN ATJEH IN DE 1 7 ^ EEUW.

In No. 1 van het Aardrijkskundig Genootschap * wordt
in de geographische aanteekeningen, omtrent de oostkust
van Sumatra, bijzondere melding gemaakt van het bezoek
aan een petroleumbron in Poelak en die men veronder-
stelde in het begin dezer eeuw te zijn ontdekt.

Het geeft ons aanleiding om uit een nog onuitgegeven
werkje: «Onze betrekkingen met Atjeh in de 17*> eeuw"
mede te deelen, dat er reeds in het begin dier eeuw over
aardolie van Atjeh wordt gesproken.

Vermoedelijk gaf hiertoe aanleiding, dat Bewindhebberen
der Oost-Indische Compagnie aan de Hooge Regeering te
Batavia verzochten eenige potten aardolie van Atjeh te
willen laten overkomen, daar dit — volgens hunne be-
richtgevers — zeer dienstig was tegen verlendingen, rhuma-
tische aandoeningen enz. Of het een voortbrengsel was van
Atjeh's bodem, dan wel of ze er werd aangevoerd, moeten
we in het midden laten; doch dit is zeker, dat, toen de
kapitein Stadtlander in 1632 als gezant naar Atjeh ver-
trok, hem o. a. bij zijne instructie werd gelast, dat hij »tot
• provisie van het casteel twee- a driehondert potten clap-
»per-olie ten minsten prijs moest inkoopen, alsmede dr ie

sommige in 't gebruyck begint te comen, sullen met alle schepen zoo
van China als Japan eenige potten verwachten; 't selve UEd. diene
voor advya". (Uitgaande brief van de 17en aan den Gouvefneur-Generaal
en Raden van Indië van 2 Januari 16$7.)

Den 23" December 1642 werden naar het vaderland gezonden:
5i Catty Japanse tsja, bestaende in twee potten ƒ20—lö—2.
In 1(567 5108 S Chinese Thee a ƒ 10.- het pond.

Op een in de Italiaansche taal uitgegeven 2 cargalijst van zes
schepen, in Juli 1635 in onze havens binnengevallen, komen o. a. ook
voor: 80 Cat t i The da China.

1 Deel III.
2 A Amsterdam. Par Francisco Lieshout. 1635.
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„a v ie r p o t t e n oly van a e r d e , a n d e r s m i e n j a
tan na * bij de Atchinders genaemt". Welk gevolg dit
heeft gehad, blijkt niet.

Vier jaren later (1636) vertrok de opperkoopman Jacob
Gompostel mede als gezant naar Atjeh; ook aan hem werd
de last verstrekt tot het aankoopen «van twee a drie
«potten met oly van aerde". In zijn aldaar gehouden Dag-
register vinden we op den 9 November 1636 opgeteekend:
«de Sulthan ons mede toeseggende twee potten oly van
«aerde"; in groote hoeveelheid kwam ze dus niet voor,
zoodat de Sultan er als het ware een geschenk van
maakte.

Over de eerste aardolie, waarvan we melding vinden ge-
maakt als naar het vaderland gezonden, leest men in den Alge-
meenen Brief van de Hooge Regeering aan de Zeventie-
nen van den 22° December 1643, en wel in deze be-
woordingen :

«Aertoly hebben niet meer als 2 potten van Atchyn be-
»comen, in aenstaende sullen den eysch van 5 a 6 potten
«voldoen; w e r t s ee r g e e x t i m e e r t , e n d e to t ver-
»s t r amde b e n e n e n d e l e d e n met g o e d e o p e r a -
«tie g e b r u y c k t " . Hoewel deze aardolie van Atjeh
kwam, werd ze toen reeds aldaar van elders aangevoerd;
we lezen dit in het door den commissaris Pieter Soury te
Atjeh aangehouden Dagregister, onder dagteekening van
29 Juli 1642, met deze woorden:

«Op dato bequaemen de vier g'eyschte potten (ziamse)
«zuyvere aerdoly, costende 15 maes ofte 3 | reael van ach-
»ten" *. De hoeveelheid wordt niet opgegeven. Van nu
af worden de hoeveelheden aardolie, die jaarlijks naar het
vaderland gezonden worden, grooter, bijna met ieder schip
werd ze verzonden; de herkomst wordt echter niet altijd
vermeld, evenmin de prijs die men er voor besteedde, noch
de hoeveelheid die de potten bevatte. Den inhoud vindt
men soms bij b a m b o e z e n opgegeven; de commissaris
Dirck Schouten schrijft van Atjeh den 16° September 1655
aan de H. R. «Achtervolghens versouk van den Ed. Heer

Minjak tanah.
Een reaal van 8ten had ongeveer de waarde van / 2,50.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:18AM
via free access



380

«Directeur Huift, gaen bij dese twee S i a m se * potten
«aerdoly, inhoudende 33 b a m b o e s e n a H dito per
»maes; monterende met de potten, binden en toemaecken
»2 T. * off ƒ 20—8., waervoor 't Generael in dit comp-
toirs boucxkens gedebiteerd blyft".

Volgens taxatie over het retour dat in 1667 met
12 schepen naar het vaderland werd gezonden, bedroeg
de inkoopsprijs / 3,06,000, waaronder 380 fê aardolye
't 'S a 30 St. ƒ 570. Dat evenwel de inkoopsprijzen nog al
uiteenliepen, leverde het volgende jaar het bewijs, toen o. a.
in eenige schepen werden geladen 902 kannen in 61 pot-
ten, die bij inkoop kostten ƒ 90—4, derhalve slechts twee
stuivers = 0,10 per kan. De potten schijnen ook niet
steeds denzelfden inhoud te hebben; terwijl de potten,
in 1668 verzonden, ruim 14 J kannen inhielden, werden in
1669 naar Nederland verzonden 75 potten Pegi rsche
aardolie, bevattende 2700 kannen, derhalve elke pot 36
kannen, waarvoor aan inkoopsprijs was betaald / 252.

L.

i Latende het in het midden of ze van Siam aangevoerd was.
* Teyl = Thail. (De waarde van de T. was zeer verschillend. In

Atjeh en Padang deed de T. = 16 Maas; in Sotor en Timor = 20 M.; ter-
wijl de T. in Japan gerekend werd tot 70 stuivers, bedroeg dit in Siam
7 gulden 4 stuivers).

(Munt en Gewichtsopgave als voren).
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