
«. Concept Vreclciis tractaet en reglement op den aen-
staenden slaven en massoyen handel enz. gepreseu-
teert tusschcn de wijd beroemde Generale Nederlaiitze

, Oost Indische Comp'e ter eenre, en deu Keffiugzen
Orang Ka) Lakoe, mitsgaders alle de Orang Kayen
van Onyn op Nova Guuca ter andre zijde.

1. Daer zal van nu aen tussen de voorsz. volkeren voor
altoos zijn en blijven eeu ougeveyusde vreede, en gauts ge-
trouwe eenigheyt; en zal dengenen die zulx tragt te breeken,
ofte verhindren uaer bcvindiuge van zakeu tot wederzijts ge- •
noegen werden gestraft.

2. Zoo er t' eeniger tijd ouder de dienaren van d' E.Gomp.
en d' Orang Kayen' yder voorsz. eenige twist oft verschil mogt
komen te ontstaen, zal zulx hier ter plaetse niet mogen worden
afgedaeu, maer naer Banda aen den £. lieer Gouverneur aldaer
getrouwelijk overgeschreven, oil' door haer aH'gezanteu aldaer
mondeling gerapporteerd werden, om dezelve gints met regt en
billijkheyd in haerer presentie te hooren en zien bedisputeeren
ende bijleggen.

3. D' E.Gomp. zal hier ter plaetse voor yder volwassene
gesonde mans slaef lang voeten volgens de maetstok die
men daervan sal maken, en wederzijts bewaren, betalen lfi Rd.
eu voor eeu gesoude rappe meyt van gelijke lengde als die vau
de mans 15 Ed. eens voor altoos, en dat aan deugtsame
waerdye, die se sullen mogen noemen en opgeven, dat is die
in S.Comp. winkel te Banda te koop zijn; maer de slaven die
kleeuder zijn zullen naer advenaut volgens de inaet voorsz.
zonder eenige cavilatie gereekent en betaelt worden.

4. Voor elke pikol, gelijk hier zal gelaten worden, goede
wel gedroogde massoy, zal d' E.Comp. insgelijks eens voor
nltoos betalen Rd.

5. En zullen d'Orang Kayen vooraz. gehouden zijn, de
voorschreven koopmansgoederen, 't geheele jaer door in te sa-
melen tegens de maeiid Junij (bij hner geuoernt Joiima de la-
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waal) i. wanneer de E.Comp. haer die zekerlijk zal komen
afhalen, en voor 't vertrek coutant betalen.

6. De E.Gomp. neemt aeu, alle de goede en bequame noten,
foelye en nagelen die hier, oft hier omtrent mogteu komen te
vallen, tot weder opzeggen» toe, te outfangen, en zoodanig te
betalen als daervoor in Banda en Amboiua aen haer eygeu onder-
danen betaelt werd.

7. De Orang Kay Lakoe en de Orang Kayen voorsz. be-
loven en nemen aeu om hier ter plaetse, nog elders staende
onder hun gebied, niemant ter weerelt te permitteeren tot den
handel voorsz. dan d' E.Comp. alleen, en waertoe zij niemant
zullen mogeu gelooven, dan die vau dit onderstaeude zegel
versieu zijn.

i . Ordre voor den Stierman Augustijn Dirksz. waer naer
hij zig op d' reyze van hier per 't sloepie de Piesangh
naer Caras en voorts zal hebben te reguleren.

UI. zal ten aller spoedigsteu de reys van hier na Caras
voortzetten, altoos voorsigtig zijnde., dat de wal niet te na
komt; gints gekomen zijnde, zal UI. bij 't jachtje de Spie-
ringh ten anker komen, en de ingeladene koopmanschappen, ten
bedrage van lid. 1 3 2 2 ^ volgens 't factuerken daervan aen UE.
ter hand gesteldt in de Spieringh overnemen, en zal UI. met
communicatie van den schipper Cornelis * en stierman Goozeu
ueerstelijk en na waerheyt vernemen, den toestaat van saken
aldaer eu oh" er ten uyttersten in 2 ;\ 23 dagen, goede parthy
slaven eu inassoya te bekomen is of niet, en na dat Ulds. met
den and"ren dit alles onistaudelijk zullen hebben volbragt, zal
de Fiesaugh met dat bescheyt ten spoedigste weder herwaerts
gesouden weideu, om ons dau daema te reguleeren en zal de
schipper Cornelis staet makeu om ten uyttersteu tegeus 't laetst
vau dese maend iusgelijxs hier te weseu.

Voor een volwassene mausslaef zal niet meer gegeven werden
als hier gecontracteert is, te weteu 16 iid. aen waerdie eu de
rest die kleender zijn uaer adveuant: en voor't picol goede
drooge massoy ten uytersteu 5 lid.; altoos zorgvuldig lettende
op de gewouelijke bedriegerien van Borry, en waertoe onsen
tolk Joemaet Ulds. wel te stade komen zal.

' Djoemadi'1-awal.
'•* De Vlaming.
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Van de eylanden daer de massoy valt zullen Ulds. correcte
aeuteekeuing houden, gelijk mede van de koopinausschappeu,
die aldaer door Ulds. werden omgezet.

Borry moet wel neerstig werden ondersogt, oft" hem de plaetse
daer de smeekolen vallen insgelycx niet bekend is, hem ver-
manende dat niet en behoeft te vreezen om ze aeu te wijzen;
alsoo d' E.Comp. altoos mans genoeg is , om hem tegens die
geene, die hem daerover beledigen wilde, zorgvuldig te be-
schermen; hem beloovende zoo hij die weet aeu te wijzen, boven
de 10}̂  R<*. die hij reeds van ons aen kleeden oiitfangen heeft,
nog een soinme van Ï00 Rd.; en hiermede wensche Uis. al te
zameu benellens den zegen des Alderhoogsten God, eeu voor-
spoedige e.n behouden rey/.e, UI. genegen vriend

(«on,? (7«<.) J. KBYTS.
In 't jagtje de Rogh leg-

gende omtrent Ony bij 't
eyland P" Acs ten anker,
desen 6 Augustus 1678.

c. VredensTractaat en reglement op den aenstaeudeu
Massoyenhandel, getroll'en tussen de wijt beroemde
Generale Nederlantse Oost-Indische Com]), ter eeure
eu den Orang Kayen Biasse en Ratrotti van het
Eiland Cani, Motion en Kaurey van Batour, mits-
gaders Galrotti en Capp'" vau Caras opNovaGunea,
ter audre zijde.

1. Daer zal van nu aen tussen cFGenerale Comp. en d'Orang
Kayen voorsz. voor altoos zijn en blijven een ongeveynsden
vreede en gants getrouw eeniglieyt, en zal den genen die zulx
tracht te breken of te verhinderen naer bevindinge van saken
tot wederseyts genoegen werden gestraft.

2. De E.Comp. zal hier ter plaetste voor de gecontracteerde
thien bossen goede drooge massoya, waervan een maet bij d'EComp.
en een diergelijke hier gelaten werd, eens voor (al) betalen
acht vademen linnen, een lang smal bijltjen en een houwer.

3. Eu zullen d'Orang Kayen voorsz. gehouden zijn, de voorsz.
coopmanschappen, 't geheele jaer door in te samelen tegens
de maent Meert, wanneer d'E. Comp. haer die zeekerlijk zal
komen afhalen en naer den outfaug gelijk voorz. betalen.

De Oraug Kayeu voorsz. belooven en nemen aen, om hier
ter plaetse nog elders staande onder hun gebiet, niemant ter

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:51AM
via free access



UI3T.AQEN. 1 6 1

werelt te permitteeren tot den handel voorsz. dan d'E.Comp.

alleen, en waertoe zij niemant zullen mogen gelove geven, dan

die van dit contract verzien is. . .>

ri. De Opperkoopman Keyts doet 7ijn Dagregister ver-

gezeld gaan van een rapport en kort verhaal uit het

Dagregister getrokken, zoodat wij dit niet behoeven

over te nemen, maar alleen opgeven wat hij daarin

zegt betreffende het kooleneiland ' , namelijk:

»Dog dit alles agt ik maer voor een beginsel, en intré om

tot de sake ten principalen te komen, welkke is zoo wij het

kooien eylaud, daerop geen menschen wonen maer eens konden

bemagtigen, en voor eerst door een Hout-en-Wambas of ligte

redoute in posessie nemen, zijnde, zoo ik volgens het zeggen

van Lakoe en die van Nametotte, niet anders vermoeden kan dan

op het eyland in dit nevensgaeude kaartjen ge teekent A of » G ,

leggende omtrent drij mijlen van malkanderen; wanneer de

revier Let. B , daer de ier j^ /e /m i s , insgelyx wel haest sal

werden gevonden, en misschien ook wel op 't selve eyland, als

sijnde volgens de getuygeuis der natuurkenders, de naeste buur-

man der smeekoolen , alle het welke met vermaek en gemak,

in dese voyagie soude hebben kunnen uytvinden, bij aldien wij

hiertoe geheel de verkeerde mousson, beneffens andere incou-

venienteu meer, niet hadden aangetroffen, 't geen uyt de

deselve kaert , onse geduurige courswijsinghe en mijn Dagregister

naektelijk kan worden gesien. Doch daarbij is niet anders dan

eenige maenden verlet, wanneer Lakoe onderwijlen in Banda

verschijnen, en dito eyland volgens zijn zoo duur beswooren

obligatie, ons zelve zal komen en moeten aenwijzen , en wanneer

z u k volbragt i s , kan men van hier de paerlbanken op Arou

en die in Heer Quaelbergsbay, den tin etc. nauwkeurig onder-

zoeken laten , en is te gelooven dat dese plaets in korten zulken

overvloet in toevoer van slaven, ebbenhout, massoy en wie

weet wat voor coopmanschappen meer, hebben za l , dat wij Ony

nog Garas niet eens en sullen behoeven te soekeu enz.»

Volgens het Dag-register gehouden in het kasteel Nassau

(Banda) kwam den 13 Juny 1679 aldaar met de Spieringh vau

' Lakahia. . ,
* Niet aanwezig.

3e Volgr. X.
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Keffing, den Opperkoopman Keyts, medebrengende den Orang
Kay Ouwan, de vader vau Cabressy en Lakoe. Zij werden
in statie van boord gehaald en in het kasteel ter audiëntie bij
den Gouverneur geleid, "ïia wedersijts vriendelijke discoursen
betoogden zij beyde voorts genegen te zijn om 't intrest van
d'E.Comp. te behertigen enz. hebbende hij 'Lakoe tot eeu proef
medegebracht een sak met smeekolen.«
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