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gecommitteerde van cl'Ecl. Heer aclmirael Rijkloff van Goens hoven

gemelcl, mitsgaders in presentie van cl'tweecle. de clercle en viercle 

princen van Cochin als den gricol van Calicoylan als mecliateuren. 

clesen 27' Februarij A" 1665. Lager stout 't merck van den ragia 
van Carambaly in Mallabaerse caracters ter zyclen, 't welck wy, ge-

tnijgen, sooclanig gezien, cloen en onclerteeckent hebhen. vVas ge

teeckent Ludotff van Coutster, joan Bar. van Heerentaets en jan 
van Amstel. 

CCXCIX. KUST VAN MALABAAR. 

12 Maart 1665. 1 ) 

,.De Vorst van Berkenkoer . . . . dewelke voorheen . . . . belofte gedaan 
had, van a! zijne Peper aan de E. Compagnie binnen in zijn Land te 
leveren, was eenige tijd .... van Resolutie veranderd". Toen werd door 
uns in 1664 de daer aanwezige ,Assistent" gelicht, waarop a! spoedig door 
genoemden V orsl verzocht werd, ,buiten de gunst ende verbintenis van 
cl'E. Compagnie niet gesloten [te] blijven. Hij zoude allezins contentement 
geven''. Z66 berichtte gouverneur Hustaart aan G. G. & R. in zijn rapport 
van 16 December 1664 (Valentijn, Ceijlon, bldz. 157.) Hij voegde er bij, 
c\at nadere berichten hieromtrent uit Cochin Batavia zouclen bereiken. Het 
onclerstaancl verbond schijnt het resultaat te zijn geweest. ~) 

Eemvig verhont van vreecle en vnmtschap gemaekt 
en besloten tusschen den Hollantsen Aclmiraal Rijckloff 

van Goens van vvegen cle N eclerlantse Oost-Inclischc 
Comp'· ter eenre, encle den ragia van Berckencour, '1) 

out bontgenoot en pijlaer cles rijx van Coutchin, ter 

andere sijcle. 

Eerstelijk. daer sal tusschen cl'E. Comp" ende clen rag1a van 

Berckencour een eeuwige vrecle. alliantie, vnmtschap. opregte liefdc 
cnde volcomen vertrouwen, so lange son en maan sal cluijren. 

1) Uit het Contractboek. Oak in Contractboek III. 
2 ) Daglr-Re,l)istrr 1665, bldz. 360 spreekt van ,een valsch contract, 't welck 

quansuijs zoudc zijn als 't onze", hetwelk door de Engelschen zoude zijn opge
maakt. Bet hierbij gaaude contract is z66 specifiek Compagnie's werk. dat aan 
de echtheid niet vall te twijfelen. 

a) Ret ,Couchinne Rijk heeft vier stenden, welke aangemerkt worden als 
Pijlaren des Rijks .... Deze zijn Porca en Berkenkoer ten Zuiclen van Cou
chim .... " enz. ,.Berkenkocr ligt nader aan Conchim clan Porca". (Canter 
Visscher, bltlz. 210, \'., 213). 
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Den ragia van Berckencour belooft d'E. Comp·, gelijck cl'E. Comp• 
weder opgemelten ragia helooft. vijant te sullen sijn van die gene 
die haer wedersijts vijanden verclaren of toonen, 't sij clan Portu
gesen ofte andere Europianen, of wat natie het ook wesen mogte, 
gelijck gemelten ragia mecle belooft, altijts een onafscheijdelijck bm1t
genoot en getrouw te sijn aen den coning en 't rijck van Coetchin, 
daer tegens vijand van des Coninx vijanclen sonder eenige exeptie. 

Soo belooft den gemelten ragia, de Compo aileen, soncler eenige natie 
ter werelt anders, den peper, vallencle in sijn !ant, sal mogen coopen, 
hanclelen en vervoeren, soncler sulx oijt aen ijmant toe te staan, be
lovende van cl'andere sijcle de Comp'' gecluijrig ordre sal stellen, clat 
den peper door haer eijgen of inlantse coopluijden sal genegotieert 
werclen. 

Uijtgesonclercl 't geene nae oucler gewoonte nae 't gebergtc en 
't !ant van 1\Taclura 1) wert gevoert, hlijvencle 't overige aile aan de 
Comp•, soncler nae des Sammorijns !ant benoorden ofte eenige Ianden 
besuijden peper te Iaten vervoeren. 

Item, noch belooft den ragia van Berckencour clatter noijt nog ten 
geenigen tijden, eenige cancel, vallencle in sijn geseijde ragias !ant, 
geschilt nog uijtgevoert sal worden, dan op 't begeeren van de Comp··. 

Ook clatter geen amphioen te water nog te Iande sal worden inge
bragt nog vercogt dan door de Comp" ofte hare genoemcle coopluijclen 
en ministers aileen, mits hen wecler verobligeerencle om alle de lant
schappen des genoemde ragia ten genoegen ende marctgangs prijse 
claervan te sullen voorsien. 

Item, dat den ragia voornoemt onder stJn vrijgeleijde en bescher
minge sodanige personen, goederen en coopmanschappen, als de Comp· 
geraden sal vinden tot 't plegen van van haer negotie te senden en 
belooft mede sorge te dragen, clat de Comp'' ten allen tijden van hare 
schuldenaren promptelijck werde voldaen, ofte ten minsten d'selve 
aen haer over te leveren, licentierende gemelte ragia aen de Comp· 

den peper en andere coopmanschappen, hoedanig ook wesen mogte, 

te mogen gaen copen ende versamelen in soclanige gedeelte sijn lant
schappen en heerschappije, als de Comp• of hare coopluijden te rade 

werden en best gelegen comen mogte. 

1) Aan de Zuid-Oostkust. 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:57:29AM
via free access



OOST-INDlSCIIE COMPAGNIE 1602-1800. 319 

Ende sullen de coopluijden, inwoonders en onderdanen van ge

melten ragia, met geen swaarcler tollen ofte geregtigheit mogen be

swaert werden, dan van outs gebruijkelijck geweest is, :5taande clan 

de Comp" wijders vrij, den selven peper of andere waren en coop
manschappen sander eenige verdere tollasten of becommeringe te. 

mogen vervoeren, 't sij te water of te Iande, naer dat hun sulx best 
gelegen sal comen. 

Soo sal ook d'bovengemelte rag1a van Berckencour aen de Comp' 

of die uijt hare name claar verschijnen als coopluijclen, soo tot logie
ment van hare personen als verseekeringe van de goecleren door haar 

aangebragt of opgecogt, verschaffen of aanwijsen bequamelijck huijs
vesting, pakhuijsen of eenige reclelijcke gelegenheijt. 

Gemelcle ragia belooft mecle in sijn dominie noijt te sullen ge

cloogen nog herbergen noch passagie te geven eenige Roomse papen 
of van cliergelijcke aenhang, clan aileen aan die gehoorsamen den 

bisschop van de St. Thomese christenen des gebergte, 1 ) clewelcke de 
Comp• ook belooft allesints een vrunt en gunstig te sullen wesen. 

Item, dat soo van de Comp• of hare onclerdanen eenige slaven of 

lijfeijgenen quamen te verloopen encle haer in des Ragias respective 

lantschappen te onthouclen, sullen moeten werden verseekert en ge
restitueert, mits cl'eijgenaers voor berggelt en tot een erkentenisse 

sullen hetalen volgens out gehruijck, wekke restitutie en prompte 

weclerlevering ook moet werclen verstaan, van aile hlancke fugitiven. 
't sij soldaten of andere, ook swarten en soclanige personen meer. 
welcke aan de Comp" of tot haren clienst verpligt si jn. 

Encle SO'"~ het gebeurde clat ijmant van de weclersijtse omlerclanen in 
eenige qt1crelle of hanclclacligh hun met den ancleren quamen te ver

grijpen, ·;oo sullen die elck na de regten en gewoonte van ijclers !ant 
gestraft werden, clog de clootslag met de cloot van de schulcligen. ook 
van wat qualiteijt die sou mogen wesen, soncler eenige genacle. 

Encle alclus beloven de partijen weclersijts clit bovenstaande con

tract getrouw en onverbreekelijck te onclerhouden ende te straffen 
ijcler hare onderdanen, die sulx mogten comen te breeken of tegen 

te g·aan sander aansien van personen. 

Ende bij aldien het quam te gebeuren, dat tegen dit gemaekte 

1 ) Zie hierv66r bldz. 290. 
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c0ntract ijmant eenige peper, cancel of amphioen quame te sluijcken, 
uijt of in te brengen, sal men die mogen vervolgen en agterhalen, 
aenslaende e·n verheurt maekencle cleszelfs gemelde goecleren, nament
lijck d'eene helft voor clen Ragia en d'anclere voor de Comp''. 

Sullencle van clit contract 2 in Duijts, en 2 in 't Malabacrs ge
~chreven, en van elx eene bij weclersijtse partijen overgegeven werden. 

Aldus geclaen, veraccorcleert, besloten ende geteekent in 't Conink
lijck hof op Coetchin cle Sima, aclij 12" .i\Iaert A". 1665 encle daegs 
claeraan bij cl'Heer Aclmirael voornoemt geapprobeert ende insge
lijckx geteekent. In de staclt Cochin ten overstaen van den Coninx 
Namboerij, 1) sijncle nae de Malahaerse stijl in 't 1324• 2 ) jaer den 
s·· en 6' clag van hare maent Mutsaijre. 3 ) \Vas geteekent Rijktof van 
Goens, en 't gewonelijcke hanclteken des Coninx. Onder stont: ons 
present Cometis Vatckenburg en ). Bax van Herentaets. Ter sijdei1 

~tont: Ter ordre van sijn E. en den raat, Cornelis Strick, Secretaris 
en daerhoven geclrukt 's Comp' zegel in rooclen wasse. '1) 

CCC. BANDA. 

25, 26 Maart 1665. 1 ) 

18 Mei 1665 schreef de gouverneur yan Banda, Jacob Cops, aan G. G. 
& lL, clat die van ,Couwer encle Keij de oude contracten tusschen de Comp" 
en haer weder vernienwt" hehben (TJa~Jh-Rrgister 1065, blclz. 122). 

I. 

In den jare naer de geboorte Jesu Christij 1665 den 25" Maart, 
wij, Jacob Cops, raat extraordinaris van India, gouverneur en clirec
teur der costelijke eijlanclen van Banda, onder 't beleijt van cl'Ecl". 
Heer Joan Maatsuijcker, gouverneur generael over gants Nederlants 
Orienten, van wegens de Honorable Vhjtluchtige V ereenigde N ecler
lantse Oost-Indische Camp" aan cl'eene sijcle, encle d'orangcaijen van 

1 ) Contractboek Ill heeft: ,Namboedij". Uit Dagh-Register 1665, bldz. 260, 
mag men opmaken, clat hij clezelfde is als Moetadaville. 

~) Contractboek Til: ,324". 
::) ? 
4 ) Contracthoek III: ,lacke", terwijl ook cle volgorde der woorden eene 

andere is. 
") Uit het Contracthoek. 
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