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daar in begrepen, ende daar mede de handeling met den Teuver 
geeijndigt. 

CCXLI. SUMATRA'S WESTKUST-BANTAM. 

8 Augustus 1660. 1 ) 

,Ter herstelling van den vervallen handel vertrok Bort in 1660 (31 Juli 
1660) andermaal naer de W estcust en sloot in 't voorbijgaan met de 
hoofden van Sillebar ecn uitsluitend verdrag van koophandel". (Van Basel, 
Radicale beschrijving, 327, i660; Dagli-Reyister 1661, bldz. 12). 

Contract van negotie gemaekt ende besloten tusschen 
Radjol en Ardiwangsa, opperbevelhebber 2) wegens den 
Conink van Bantam 3 ) in sijn handelplaatse, genaamt 
Sillebaar 4 ) op 't eijlant Sumatra, ende den Comi~saris 
Balthasar Bort, uijt cragte van sijnen last, die hij daartoe 
heeft, van den Ed• Heer Joan Maatsuijker, Gouverneur 
Generaal ende Heeren Raden van India op Batavia, ge
biedende over alle de steden, casteelen, forten, comptoiren, 
schepen ende volckeren, welcke de Hollantse natie in 
Oost-Indien hebben, doch alles op approbatie van den 
welgemelte Heer Gouverneur Generaal ende Raden van 
India. 

Eerstelijk, hebben wij, Radjol en Ardiwangsa, met d'andere bevel
hebberen, hier present op Sillebaar sijnde, nae verscheijde raatslagen, 
metten anderen gehouden, aan den comri1issaris Balthasar Bort voor
noemt, toegestaan, dat de bovengemelte Hollantse natie hier mogen 
comen hanclelen, 't sij met aan lant resiclentie te nemen, ofte wei die 
uijt de schepen te drijven, sonder dat hun daar in eenige hindernis 
of beletsel sal aangedaan werden. 

2. 

Aen lant willende ten voorschreven sijnde residentie nemen, IS 

1) Uit Contractboek II. 
2) Dit moet zijn ,opperbevelhebbers". Zie beneden, art. 5. 
3) ,Maar of gezegde Koning, met welkcn wij in 't vorig jaar vrede gemaakt, 

dit verbond bevestigd heeft, is mij niet gebleken" (Van Basel, t.a.p.). 
4 ) Ten Z. v. Benkoelen. Er bestond of ontstond een tamelijk levendige 

inlandsche handel tusschen Silebar en Batavia. (Dagh-Rcyisler 1661, passim, 
zie Register). 
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besloten dat wij haar op een bequame plaats aan de riviercant, een 
wooning met een pakhuijs, in sulcker voegen als sij voor desen gehad 
hebhen, 1), sullen Iaten maken, en waarvoor aile jaren, den handel ge
daan sijnde, 25 spaense R" sal betaalt werden; sullen hun ook ge
duijrencle haar residentie aan ]ant, in onse goecle hescherming nemell, 
en voor aile overlast bevrijclen, mitsgaclers oprechte justitie en straffe 
doen, aan de gene, welcke hun mogten comen te beledigen. 

3. 

Insgelijx genegen wesende, aile den hier vallende peper aileen op 
te copen, soo sullen gene andere volckeren, insonclerheijt Engelsen, 
Denen nog Fransen totten handel toegelaten, maar door ons belet 
werclen, en wij sulx niet nacomencle, maar gecloogende, aan haar ofte 
<:t11dere, leverantie van peper geschiet, sal dit contract gehouclen 
werclen, als door ons verbroken, en oversulx de Hollanders claaraan 
niet Ianger verpligt te zijn. 

4. 

't Sal de Hollanders vnJ staan, hun aan te brengen cleden, en 
andere coopmanschappen aan een ijcler tot soo hoogen prijs te ver
copen, als sullen cunnen beclingen, en den peper sal niet clierder 
betaelt werclen, dan die voor clesen ingecogt is geweest, namentlijck 
8 a 9 Spaanse R" pr bhaar van 3 picol ijder. 

5. 

Aangaande de thollen en geregtigheclen, daar in sijn geaccordeert. 
dat men betalen sal, als volgt. 
2% Spaanse R" voor tho! van ijcler bhaar peper. 2) 

60 d" R" voor ankerage van een schip peper vervoerende, en anders 
niet. :l) 

van elk pak, clat vercogt wert, een cleet, 3 sacken salpeter en 
2 cleeties, of iets anclers in plaets, wt een geschenk voor 't 
water hal en. 

Daar en boven op de verschijning van 't schip, clat coopmanschap
pen aanbrengt, om hier te verhanclelen, een matige vereering aan de 
principaelste bevelhebbers, wesencle 5 in getal. 

6. 

Belangende het straffen van cle misdadigers, soowel d'inwoonclers 

1) Mij niet bekend. 
~) Van Basel heeft: 3% reaal. 
~) Ten behoe,·e van den sultan van Bantam, volgens Van Basel. 
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van Sillebaar, ende Hollanders, dat sal geschieclen in snicker voegen, 
dat icier over de sijne, na hun wetten en costume, regt ende j ustitie 
cloen sal, soncler den ander claerin eenige beletsels of moeijenis aan 
te doen. 

Dit is alclus besloten en bevoorwaercl, omme 't selve bij den Eel• 
Heer Gouverneur Generael encle Heeren Raden van India, hoven 
vermelt, geapprobeert werclencle, weclersijts in aile opregtigheijt na 
te comen, tot welcken eijncle clit contract bij mij Commissaris self 
onclerteeckent, encle aencle genoemcle opperbevelhebbers overhandigt 
is, gelijck sij aan ons ook een van den selven inhoucle, in 't Maleijts 
geschreven, geclaan hebben, en clat in de tegenwoorcligheijt van 
cl'Atchinse ambassadeurs Sibicli Inclra en Siri Nara Wangsa. 1) 

In de woonplaatse Sillebaar op 't eijlant Sumatra clesen 8en 
Augustij A" 1660. 

CCXLII. SUMATRA'S WESTKUST-ATJEH. 

16 Augustus 1660 .. 2 ) 

,Den 11 (Augustus) quam (Bort) over Indrapoura, alwaer geen pcper 
gebrek en is: want Ind:-apoura Ievert aileen meer peper uyt als Sill ida, 
Priaman en Ticco te zamen. Alhier maakte hij ook een contract met ell: 
inwoonders ende (lict) den koopman Pieter Ketting als hoofd Resident 
aldaer". (Dagh-Rcgistcr 1661, bldz. 12). Indrapoera stone! toen in zekere 
onderhoorigheid ten aanzien van Atjeh. 

Contract van negotie, 't welk Mametsa, a) Conink van 
Indrapoura op 't eijland Sumatra, met toestemming ende 
goetvincling van aile de grote heeren en gesaghebbers 
sijns !ants, angegaen ende besloten heeft, metten commis
saris Balthasar Bort, claartoe commissie hebbende van 
den Eel• heer loan Maatsuijcker, Gouverneur Generael 
ende heeren Raden van India, wegens den staat der Ver
eenigcle Neclerlantse Geoctroijeercle Oost-Inclische Comp• 
in Orienten. 

1. 

Eerstelijk is besloten, dat de Hollanders op Indrapoere, hoven m 

1 ) Zie hiervoor, bldz. 152. 
2 ) Uit Contractboek II. 
3 ) Mohamed S j a h. 
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