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24. 

Sulx echter clat onclertusschen de saeken aan weersijclen sullen 
blijven in soclanige vrecligen staat als in dit contract bedongen is, 
tot clat de bovengemelte ratificatie uijtgewisselt en overgelevert sal 
wesen, ende clan tot eeuwigen tijclen continueeren. 

25. 

Encle sullen de solemniteijten cler publicatie cleses tractaats van 
vrecle bij speciale acte geschieden, naclat de voorschreven ratificatie 
ende uijtwisseling wedersijts geschiet sal sijn. 

26. 

En sal men hiervan maken 6 eenluijdencle instrumenten, 3 in de 
Malabaarse sprake ende 3 in de Neclerlantse tale, van de welcke 2 

den Coning, 2 den Heer Admirael Rijckloff van Goens, encle 2 voor 
clese fortresse uijtgereijkt sullen worden. Gemaakt, geaccordeert ende 
besloten in de vesting Cananoor desen 26• Maart Ao 1663. Onder
stunt: plaats gelaten voor 's Camp• wapensegel; claar nef fens plaats 

gelaten voor de ratificatie cleses, te teijckenen door den Heer Rijcklof 
van Goens, ordinaris raat van India, Admirael, V eltoverste encle 
superintendent. In 't midden stont de teijckeninge van de eijgen hant 
des Coninx Colatrij, sijnde de ratificatie geschreven in een regel 
lager. Hier onder hadcle in 't originele geschreven den prince Ram
meterrij, en geteijckent. Alles vervat in 4 corte regelties. In margine 
was geteekent: Lucas van W aarden, met 't zegel cler selve in rooclen · 
lacke geclruckt. 1 ) 

CCLXXV. SUMATRA'S WESTKUST-ATJEH. 

27 juli 1663. ~) 

Een van de doeleinden van 'sCamp' politiek op Sumatra's \Vestkust en 
dus van haar vertegenwoordiger claitr, Jan van Groenewegen, was, behalvc 
het drijven van koophandel, de ,land grooten .... van de croone van Atchin 

1) Het slot luiclt in Contract hoek III: ,Was geteeckent in eenige caracters, 
de teeckening van den Coninck Colastry en clat van den prins Ramnestry, ter 
zijde geteeckent Lucas van W eerden, becragtigt met 's Camp' en sijne particu
lieren zegel." - Valentijn, bldz. 40 heeft het slot weer iets anclers. 

2) Uit het Contractboek. - Ook in Dagh-Register 1663, bldz. 349 v.v. 
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tot de bescherming van de Compagnie te trecken". (Dagh-Rcyister 1663, 
bldz. 81, vgl. ook 85 v.v., 135 v.v.) De onderhandelingen hierover, 66k te 
Batavia gevoerd, hadden o.a. ten gevolge het sluiten van bet volgend 
,accoort" met Indrapoera en eenige andere plaatsen. Den 6 J uli 1663 ,sijn 
de gezanten van de Songy Pangouwers 1 ) en andere landgrooten van Indra
poura, Tico en Padang .... nevens den licentmeester 2), Symon Symons, 
en den koopman, Jan van Groenewegen, bij sijn Ed' (den Gouv.-Generaal) 
geweest ende hebben met den auderen beslooten de Kroon van Achin 
teenemaal af te vallen ende haar onder de bescherming van de Comp• te 
begeven, onder soodaenige conditien en articulen, als hier navolgende van 
woordc te woorde staen geinsereert." (Dagh-Rcgister 1663, bldz. 340). Het 
accoorcl wercl geapprobeerd in Rade van Indie den 6 Juli ,ende is wyders 
goedgevonden het comptoir in Achin ende den ommeslag in Perah te 
lichten". Van Groenewegen vertrok 28 J uli om de gezanten naar de West
kust terug te brengen ,en het bewuste accoord met (de landgrooten) te 
sluyten". (Dagh-Registcr, bldz. 352, 361.) 

Accoort en eeuwig verbont gemaakt tusschen den 
Commandr Jan Groenewegen, opperhooft van de Ne

clerlantsche negotie op de W estcust van Sumatra, uijt de 
name ende van wegen de Vereenigcle Comp" mitsgaclers 
van de Gouverneur Generael en Raden van India, ende 
op approbatie van cleselve, ter eenre, encle de lantsheeren 
en Grooten van 't !ant van Indrapoura, 3) Paijnang, 
Padang en Tico ter ancleren sijcle. 

Eerstelijck is geaccorcleert en overeengecomen, clat cle gemelte 
N eclerlantse Comp" voortaan in 't !ant van Inclrapoura &o ende cle 

plaetsen daar onder sorteerende, alleen sal mogen hanclelen in aile 
waeren, aldaer vallende ofte getrocken sijncle, met uijtsluijtinge van 
alle andere volcken encle natien, geene uijtgesonderL 

Encle sal clienvolgendc niemant, groot ofte cleijn, aan eenig volk, 

wie de selve ook sullen mogen wesen, soo Europianen als van cle:::c 
Ianden, verrnogen te geven eenigen handel ofte negotie van wat 
coopmanschappen ofte waren het ook sal mogen wezen, op pene dat 
de gene, die hem hier tegen bevonclen sal worden vergrepen te hebben, 
aan goet, lijf en Ieven gestraft sal werden nae exigentie van saeken. 

Ten 2o dat de gemelte Comp" in de Ianden van Inclrapoura, Paij

Hang, Paclang en Tico ende de havens daaroncler behorende sal 

1) Soengai Pagoe. 
2 ) Hoofclambtenaar, welke den Ontvanger-Generaal bij de administratie cler 

inkomende rechten ter zijcle stand. (Klerk de Reus, M ed~nblicl~, S. 10; vgl. 
Realia, II, bldz. 149.) 

3) Zie hierv66r, n". CCXLII. 
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wesen tolvrij van alle coopmanschappen ende waren, so die sij aen
brengen ende vercopen als negotieeren encle uijtvoeren sal, geene 

uijtgesondert, maar sal alleen gehouden wesen te betalen de oucl_e 
recognitien van roeba roeba 1 ) als andere geregtigheden, die de lant

groten en andere supposten van de selve tot nog toe boven de Aat
chinse tollen altijt getrocken encle genoten hebben, sonder meer. 

Ten 3e is geaccordeert ende overeengecomen, dat wanneer de in
gesetenen eenig gout presenteren sullen te vercopen, de ministers 
van de Comp• het selve, a! voren den prijs te maeken, om aile 

Yalscheijt ende bedrog voor te comen, 2 ) sullen vermogen te proeven 
in 't vier ofte op sodanigen wijse als sij sullen goetvinden. 

Ten 4e alsoo de gemelte landheeren encle grooten [van] Indra

poura &• gemoveert sijnde geworden, door de grote vexatien, ge
welden ende onredelijkheclen die sij en de hare onderclanen van ti jt 

tot tijt van de Aatchinse regeringe te lijden hebben, te racle sijn ge
worden, nevens haar gebuijrvolcken op dese vVestcust geseten, het 

voorschreven onverdraagelijck joch der voorschreven vremcle rege

ringe van haren hals te werpen, ende de panglimas 3 ) ende andere 
ministers van 't Atchinse hof met a! haren aanhang uijt te setten, 
sonder die oijt weder te admitteren, ofte in te Iaten; so is geaccor
deert en overeengecomen, clat de voorschreven Ianden van Inch·a
poura &• mette plaatsen daaronder behoorende, en ten eeuwigen 

clage 4 ) staan encle blijven sal onder de protextie encle bescherminge 
van de gemelte Nederlantse Comp•, ende clat de gemelte lantheeren, 
Groten encle onclerdanen deselve Comp• claarvoor sullen erkennen en 
respecteren, gelijck clat behoort, gelijck de Comp• van hare sijcle clan 

,ook belooft encle aanneemt, de voorschreven Ianden van Inclrapoura 

&• voortaan te protegeren en te beschermen tegen aile vijanden, die 
haer sullen willen vermeten te beledigen ofte oorlog aan te doen, 
wei te verstaan aan de zeekant ende ter zee, maar ver lantwaart in 
ofte tegen het volk van 't gebergte en sal de gemelte Comp• niet ver
obligeert ofte verbonden wesen haar adsistentie ofte hijstant te docn. 

verder clan haar bequamelijck sal gelegen comen. 
Ten Se ijmant van 't volk van de Comp•, soo Nederlanders als 

1) Anker age-gel den, havenrechten. (Klinkert, M aleisch-N ederlandsch T¥ onr
denboek, bldz. 341.) 

2) ,vVant dese luyden weten 't selve met coper en zilver wonderlijck te ver
valschen" (Dagh-Register 1663, bldz. 82). 

~) Rijksgrooten. (Vgl. Enc)•clo]'aedie, III, bldz. 290). 
4 ) Dagh-Registcr, bldz. 350 heeft: ,voortaen encle ten eeuwigen clage". 
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andere natien, encle so vrije als lij feijgene, eenige misclaat begaancle 
tegen een ander dienaar ofte onderclaan van de Comp', soo sal claar 
over regt geclaan encle justitie beclient worden door het opperhooft 

van de Neclerlanders, die ter plaatse sal wesen, soncler clat de lal}t
heeren of andere rechters hen claar met sullen hebben te bemoeijen; 
maar eenig geschil ontstaancle ofte misdaat begaan worclende tus
schen encle tegen het volck van de Comp' en ijmant van 't volk van 
Indrapoura et", so sal claar oyer gecommitteert worden een gemeenen 
raat, bestaande uijt gelijk getal Neclerlanclers enclc Indrapouresen 

etc", bij de welcke de selve sal afgedaan encle gesententieert worden. 
soo als na reden en billikheijt geoorcleelt sal worden te behoren. 

Ten 6e is versproken en over een gecomen dat aile de boven ge

specificeerde previlegien encle voorrechten van de Comp' op de cust 
van Indrapoura etc" ook genoten ende gegaucleert sullen worden bij 
hare onderclanen, ende aile andere die c!aartoe met speciale zeebrieven 
sullen wesen voorsien, uijtgesondert aileen de gouthanclel, die de 
Comp' aileen aan haar behout ende aan niemant anders gecommuni
ceert sal worden, ende wie van d'ingesetenen van Indrapoura etc" 

hevonclen sal worden eenig gouts aan ijmant anders dan aan de 
Comp• vercogt ofte getransporteert te hebben, sal claar over sonder 
a::mschouw van personen gestraft worden, tot een afschrick van 
andere. 

Ten 7". Eenig clienaar ofte ander onclerdaan van de Comp•, hetsij 
vrij ofte lijfeijgen, hem in de lanclen van Indrapoura etc" comencle 
te versteeken ofte schuijl te houden, en sal niemant van de inwoon
deren, groot ofte kleijn, hem vermogen aan te houclen ofte te ver
bergen, maar sal een ijcler clesulke gehouden wesen, terstont aan te 
geven ende aan de Comp' te overhandigen, op pene van de hoogste 
straffe. 

Ten 8" tusschen die van Inclrapoura etc" encle eenig ander Iandt 
ofte volk van dese Westcust, mecle van dit verbont sijnde, eenig 

geschil ofte different komencle te ontstaan, en sullen cleselve partijen 
contendenten claarover niet vermogen tegen malcancler in de wapenen 

te comen, ofte de een de ander eenig feijtelijck leet te doen, maar 

sullen gehouden wesen haar questien de Comp' bekent te maken om 
hij de selve is 't doenlijck ter necler geleijt ende beslegt te worden 

ofte wei mette andere bontgenoten, die neutraal sijn, gedecic\e-:-rt 

en afgedaan te worden, na clat verstaan sal worden te behoren, encle 
v1•elcker uijtspraack cleselve partijen contendenten dan sullen ge-
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houden wesen te gehoorsamen ende nae te comen, op pene van con
trarie doende van de Camp• en andere gesamentlijcke bontgenooten 
gestraft te worden nae exigentie van de feijtelijkheijt ofte ongehoor
saamheijt die sal wesen gepleegt. 

De bovenstaande articulen van overeencomste en accoort tusschen

de commandeur Jan Groenewegen van wegen de Generale Neder
lantse Oost-Inclische. Compo ter eenre, encle de lantheeren encle 
Grooten van de Ianden van Inclrapoura, Paijnang, Padang en Tico 
ter andere sijde, op approbatie van den GouverneurcGenerael en 
Raden van India beraamt ende gesloten, in vergadering van Racle 
gelesen, ende met aandacht op den teneur derselve gelet sijnde, encle 
daar bij geconsidereert ende overwogen, hoe gants trouweloos die 
van de croone van Atchin eenige jaren herwaarts mette gemelte 

Neclerlantse Camp' hebben gehandelt, bijcans niets presterencle ofte 

nacomende van al 't gene van tijt tot tijt met haer besloten en ver
accorcleert sij, maar ter contrarie deselve Camp• overal allen hinder 

encle ongelijk doende, die in haar vermogen is, so is bij haar gemelte 
Ed' goetgevonden en gearresteert deselve articulen, sodanig alsse 

hier boven uijtgeclrukt ende geexpresseert staan, te approberen, te 
ratificeren en confirm.eren, gelijk haar Ed' die approberen, ratifi
ceren en confirmeren mitsdesen, belovende van hare sijde aile de 

selve na haar teneur ende inhout te agtervolgen ende nae te comen 
encle te doen agtervolgen, ende nacomen, bij alle die onder haar 

gebiet ende gehoorsaat'nheijt sijn staande, soncler daartegen te cloen 
ofte te gedogen clatter bij ijmant tegen geclaen werde. Ende tot be
vestinge van dien hebben haar Ed• dese acte van approbatie, ratifi

catie en confirmatie met hare gewone onderteijkeningen, ende het 
groot zegel van de Camp• gesubseribeert ende gemunieert. Batavia 

in 't Casteel den 27 Julij 1663. Was geteekent Joan Maatsuijcker, 
Carel Hartsinck, N. Verburgh, Dirck J. Steur, Joan Thijssen, 
Adriaan van der Meijden, Jacob Hustaardt, Rogier v. Heijningen 
en Pieter Marville, Secrts. 
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