
258 GENERALE NEDERLANDSCHE GEOCTROYEERDE 

ende den prince onderteeckent, endc clat hct onverbreeckelijck in alle 

eeuwigheijt sal gehouclen werclen door mij encle mijne mt levencle 

ende na mij heersencle. Encle omdat mij den commandant voorgestelcl 

heeft dat hij haclcle aengegaen seecker contract van te 1 ) coopmal2-

schappen met Adersia, 2 ) ende in toekomencle lmijten twijffel andere 

contracten met hem stone! aentegaen, clog dat hij zig niet ten valle 
conde verseeckeren van 't volhrengen der zelve contracten, heeft den 

gemelten commandant ons versogt, clat wij hem clan in sulcken geval 

ende bij gebreecke van leverantie van zooclanige goederen als 't wesen 

mogte, de behulpsame hand willen bieclen om cle goecleren in onse 
tholhuijsen ende passers aen te houden ende hem in handen te stellen, 
mits den commandant aen cle cooplieden zooclanige hetalinge daer

voor doe als den marckt sal sijn. 

't Zelve syn versoeck hebben wy hem verguncl ende volcomentlijk 
nader 3 ) inhoude zyns versoek toegestaen, gelijck wij sulx toestaan 
mits clesen, bevelencle allen van onsen koninckrijke om daer in te 

gehoorsaamen, wanneer den Hollanclschen commandant sulx zal 
hegeeren. 

Aldus gedaan in ons hof tot Baliapatnam 4 ) 28 Kan 5 ) in jaar 
a 0

• 838, ende was d'ola geteeckent door den Koninck encle Prince 
's nagts tusschen den lOen en llen October 1663, ingehaalcl ende ont

fangen den llen October. Onder stand: voor ~le seeckerh' encle waer

heijt dese translaat teijken ..... Was geteeckent Lucas van Weerden. 
Ter sijclen stoncl: datum ut supra. 

CCLXXVIII. CHINA-FORMOSA. 

22 October 1663. r.) 

De expeditic onder Balthasar Bort ter herovering van Formosa (zie 
hierv66r No. CCLII), bestoncl uit 12 schepen. Bort had in last, zich in 
verbinding· te stellen met den onderkoning van Foelcien, dien men aanzag 
voor den vijand van Coxinga. Toen Bart in de Chineesche wateren aan-

1 ) ,De"? 
2 ) V gl. Dagh-Registcr 1663, bldz. 325, 359, 413, 568, 579. 
3 ) Schrijffout voor ,,na den''. 
4) ? 
5 ) ,Cammy" (Canter Visscher, bldz. 435). 
f;) Uit Dayh-Rcgister 16tH. blclz. 624, v. 
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kwam, was Coxinga reeds overleden. Trouwens geheel deze expeditie liep 
op weinig of niets uit en den 29 Maart 1663 kwam de geteisterde vloot te 
Batavia terug. (Valentijn, IV, 2, Tsjina, bldz. 9 v.v. - Dagh-RcgistN 
1663, passim, o.a. bldz. 94, v.v.). Den 29 Mei 1663 werd in Rade van Indie 
besloten, Bort opnieuw naar China te zenden. Hij vertrok met een flinke vloot 
den 30 J uni ,om den oorlog tegen den roover, Coxinga, ofte sijnen naesaten 
ende aenhangers (vgl. Dagh-Rcgistcr 1663, bldz. 610) te vervolgen en den 
handel by de Tartaren te hervatten, maar tevens met bevel, dat hy, incas 
van discordantie, sich tot de ~apenen sal keeren ende de Tartaren soo wel 
beoorlogen als de Coxinders". Ook ditmaal werd contact gezocht met den 
onderkoning van Foekien. Na een onderhoud met dezen hoogwaardigheids
bekleeder, stelde Bort den 22 October de volgende artikelen voor. 

Tusschen syn Hoogheyt, den heere vicerey, Singla
mongh, van de provintien Fockien, gelegen in het coning

ryk van China, ende den Hollandsen admirael, Balthasar 
Bort, daar toe expres afgesonden van cl'Ed heer Joan 

Maetsuyker, Gouverneur Generael, en cle heeren Raaden 

van India wegens de N eclerlandse Geoctroyeerde Oost
inclische Comp•, resideerende tot Batavia, syn g'accor

deert en besloten cleese naervolgende articulen. 

1. Eerstelyck: sal wesen een onverbreeckelycke vriendschap, goet 

vertrouwen encle overeencoming tusschen de onclerdanen van sync 
Mayt, den groot machtigen Keyser van China en Tartarien, encle aile 

de Hollanders van voorsz. Oostinclische Comp•. 

2. Sullen malcander trouwelyck bystaen ende helpen tegens cle 

vyanclelycke Chineesen, welcke hun noch op de eylanden Ay- en 

Quemuy, :1) mitsgaders Formosa encle Tayouan onthouclen, tot soo 

lange deselve sullen overwonnen encle t'onder gebracht syn. 

3. Van weclersyts vlaggen encle vaenclelen sullen malcancler de 

teekenen by geschrifte overgegeven werden, om die van des vyancls 

te kunnen onclerscheyden. 

4. Den tocht nae den vyancl sal niet vertraecht maer weclersycls 

claer mecle gespoecligt werclen. 

5. De joncken en vaertuygen van 't ryck sullen hy de Hollanclse 

oorlogsvloot gevoegt, in clrie esquaclers vercleelt en claer hy soo lange 

gehouclen werclen tot de comste voor Aymuy, wanneer cle oncliepst 

gaencle scheepen cler Hollanders by een getrocken zullen werclen, 

omme met de joncken van 't ryck binnen de haven tc loopen; en 

:1) Met deze steden waren zoowel de 0. I. C. als ,de Tartaren" op vijancligen 
voet. Ay is een afkorting van ,Aymuy" (Amoy).- Kimoi is een eilanclje ten 
N.O. van Amoy. 
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sullen de Hollanders claertoe met drie Chineese pilooten vers1en 
werclen. 

6. Men sal de vyand gelyckelyck aentastcn en t'samen Ianden. 
7. De Hollanders van geseycle Oostinclische Comp' sullen een 

vryen, liberen en onbekommercle negotie in 't geheele ryck van China 
en Tartarien, mitsgaders syne .l\1ayesteyts andere Ianden, van nu 
voortaen hebben, voor eeuwig en althoos hun coopmanschappen mogen 
verkoopen encle weder andere incoopen, doch het verhandelen van 
haer als nu aengebrachte goecleren sal soo lange uytgestelt blyven, 

tot Ay- en Quenmy met weclersyds samen gevoegcle machten sal 
wesen verovert. 

8. By verovering van Ay- en Quemuy sullen de Hollanders (des 
begeerig zynde) een van deselve eylanclen oftc een ander claerom
trent, dat hun best gelegen mocht comen, in 't besit mogen nemen en 
daerin f_i·arnisoen houden, om hun schepen, volck en miclclelen daer 

bequaemelyck te cunnen bergen en tegen de roovers te beschermen. 
9. Ay- en Quemuy verovert synde, sullen Syn Hoogheyts joncken, 

vaertuygen en krygsvolck met de Hollanders nae Tayounan en For
mosa overschepen en, by verovering, die plaatsen aen de Hollanders 
met aile de casteelen, sterckten en vastigheclen en 't geene daer in 
hevonden wordt, overleveren en inruymen om dat land als voor 
heenen te besitten. 

10. Syn Hoogheyt sal de Hollanders met een bequame jonck ac

comodeeren om eerst dags met advysen nac Batavia te senden. 
11. Item besorgen, dat dit alles by Syne Keyserlycke Mayesteyt in 

Peckin voort goedgekeurt, geapprobeert en gcconfirmeert wert en 
dacrvan by Syne lVIayesteyt besegelde brieven van rati ficatie a en de 
Hollanders werden verleent. Onder stont: Aldus besloten in 't veld

leger van syn Hoogheyt Singlamong, leggende by de stadt Soan
chien, 1 ) in 't ryck van China, in de tegenwoorcligheyt van a! de 
groote mandoryns. En hebben Haare Hoogheyt ende den Hollandsen 
aclmirael helooft voorstaende articulen alsoo in aile sinceriteyt en 
oprechtigheyt nae te comen, mitsgaders tot dien eyncle hun gewoone
lijcke segelen en signature hier onder gestelt. In 't tweecle jaer van 

Syn Keyserlycke Mayesteyts regeering, den 14en clag cler 9cle mane 
encle in 't jaar cler Hollancleren 1663 den 22en clag van de maent 

October. En was geteekent: Balthasar Bort. Ter zycle onder Comp" 

segel in rooden lacke stont : 

1 ) Soa-ntsui, ten N.O. van Amoy. 
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Ter orclonnantie van den aclmirael ende syn raacle, 

(Geteekent): Hendrick Ysbrands, secretaris. 1 ) 

CCLXXIX. KUST VAN MALABAAR. 

261 

7 Februari 1664. 2) 

,De coopman, (Joan) Nyhoff, gecommitteert om, volgens project, met de 
landvorsten om de Zuii.d van Mallabar accoord te treffen wegens peper, 
wilde caneel en amfioen, dewijle op de contracten met de Ragias aen strant 
niet versekert genoeg en conde wesen, heeft sich in die boodschap getrou
welijck en voorsichtig gedragen". In Februari kwam hij ,tot Calicoelang 3 ) 

ende, de missive yan den gouverneur (van Ceilon en Malabaar) aen den 
Coning, de Marten of Carnapile, overgelevert hebbende, quam met den 
selven in conferentie . . . . Ende, hoewel de Moren hem daerinne zeer 
hinderlijk wareu, stond de Coning hem alles toe, behalven het schillen van 
den caneel" (Dagh-Register 1664, bldz. 181, v.) 

Contract en eeuwig cluijrenclt verbont tusschen de Ver

eenigde Nederlantse Oost-Indische Comp", gemaakt door 

den coopman Joan Nijhoff uijt den naam van de E. H' 
Jacob Hustaerdt, extraordinaris Raat van India. gouver
neur van 't eijlant Ceijlon ende Cust Malabaar ter eenre, 

en de Coning d'Marten 4 ) ter ancleren sijcle. 

1 ) De onderkoning dee ide na ontvangst van ,deese conditien" (22 October) 
aan Bort mede, dat hij, v66r het contract te teekenen, eenige andere hoogwaar
digheidsbekleeders had te raadplegen over het 7de en het 8ste artikel. Bort ,is 
daerop te raade geworden de geconsenteerde articulen aen te nemen en daerom 
een geschrift t'sijner verseekering te vorderen", maer de onderkoning zocht 
uitvluchten. In November verjoeg Bort ,de Coxinse Chineesen" uit Amoy en 
Ki-moi, ten bate van ,de Tartaren" (Dagh-Register 1663, passim. Het eindigt 
midden in het verhaal der Chineesche expeditie op 28 December 1663). En later 
moest Bort rapporteeren: ,De beloften van den vrijen handel en hebben geen 
stant gegrepen" (Dagh-Register 1664, bldz. 57). 

2) Uit het Contractboek. - Ook in Contractboek III en in Dagh-Reyister 
1664, bldz. 182, v. 

3 ) Kayenkolam. 
4 ) Nijhoff geeft de volgende beschrijving van het ,coningrijk van de Marten". 

,Het strekt sich noorwaert op tot aen Porca (Porakad); na het Suijden raect 
het de Indische Zee; in 't Westen heeft het Coylcoilangh. Oostwaert op stoot 
het sich aen 't hoge gebergte nae Ballegatte (Western Ghats). De Coning is 
souveryn en aen niemant verbonden; hy hee.ft sommige Ianden met den Caylcoi
langer gemeen, gelijk de meeste ryken aan deze cust zoo in malcanders zyn 
verwart, dat men tyt sal van doen hebben om deselve wei te leeren onderschey
den". (Dagh-Register 1664, bldz. 185). Valentijn, Kaart van Choromandel, heeft 
,.'t Rijk van Carnopali" met een stad van dien naam en ,'t Landeken de 
Marta". - Canter Vissc-her, hldz. 203 zegt, dat ,Marta of Carnapoli .... staat 
onder den Koning yan Calicoilang". 
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