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CCCIII. BANDA. 

11 juli-4 Augustus 1665. 1 ) 

De goU\·erneur van Banda, Cops, had (in Juni of Juli) de ,provisionek 
schipper Claes van Haamstede" naer de Zuidoostereilanden gezonden, om 
tc kruisen op Makassaarsche schepen, die daar vijandelijkheden pleegden. 
,Alhoewel dat gemist heeft, soo en is die tocht echter niet te vergeeffs 
geweest, alsoo gemelte schipper eenige oude 2) contracten en verbonden met 
cl'orangcaijen op Makisser, Letij, Lacker en Moor 3) weder vernieuwt heeft". 
Men wilde o.a. daar ,toften slaven handel geraecken". (Dagh-Register 1665, 
bldz. 303, 344). 

Verbont brief f voor den orenkaij Backer op t eijlant 
Makisser. 4 ) 

I. 

\Vij onclergeschreeye hebben door ordre van cl'E. Heer Jacob 

Cops, raat extraordinaris van India, gouverneur en directeur over 
de eijlanden van Banda encle den aankleven van clien, uijt sijnen 

naam voor de N ederlancltsche Geoctroijeercle Oostinclische Comp" 
clese onclergeschreven artijculen gemaackt met den orenkaij Backer 

op t eijlandt Makisser. 

Voor erst belooft den voornoemden orenkaij Backer aan d'E. 
Compagnie, haar gehou encle getrou te wesen, oock clat hij, oreng

kaij, niet sal geclogen clat enige Mackassaren ofte Calamattes 5 ) vaar
tuijg~n aan sijn eijlanclt sullen mogen !women, om waater ofte enige 

hehouftigheclen te haalen, vee! min met haar te negotieren, maar 
rlat hij, orenkaij, alst gebeurt dat daar eenige Maccassaren ofte 
Calamattes vaartuijgen !women, de selve sal vijanclelijck aentasten 

t:nde bij veroveringh van clien cle gevangene houden tot claar eenige 
Yaartuijgen van cl'E. Compagnie comen ende alsclan cle gevangene 

Maccassaren ofte Calamatteren overleveren om in hanclen van d'E. 
Compagnie te geraacken. 

vVaarvoor wij onclergeschreven wecler beloven aan lJOvcnstaande 

1 ) Uit het Contractboek. 
2) Mij onbekend. 
3 ) Alle vier behoorende tot de Zuid-TV cslcr-eilanclen. Zij hehooren thans tnt 

de residentie Timor en Onderhoorighedeu. 
4 ) Makisser of Kisser, thans Kisar gespeld. Roclenwaldt, Ili csti:::cn auf Ki.~ar. 

I. S. 1, is een beetje aan het dwalen. 
") Zie hierv66r, blclz. 10 enz. 
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orenkaij uijt de naem van cl'E. Compagnie, clat wij haar vour soo 
veel gevangen Maccassaren ofte Calamatters, als zij soude mogen 
aan de E. Compagnie overleveren, contentement doen naar oordeel 
ofte goetvinclen van de H cer Gouverneur in Banda. 

Ten tweeclen belooft den voorschreven orenkaij Backer, clat hij 
geen Engelse noch andere natie sal geclogen, aen sijn eijlant te komen 
om te ververschen of water te haalen, vee! mincler met haar te 

negotieren; maar haar voort, alst moght sijn clat de selve claar coomen, 
weder cloen vert reck en, sander haar enigsints de behul psame hant 
te bieden. 

Ten derden belooft den voorseijclen orenkaij Backer, dat, soo 
wanneer aan zijn eijlant J\l[akisser eenige vaartuigen van cl'E. Com
pagnie coomen, haar in alle gelegentheijt de behulpsame hant te 
!Jieden, hetsij met verversing, water ofte andre behoeftigheden, die 
selve benodight sou de mogen si jn, oock met haar te negotieren. in 

alle vrientschap met soclanige coopmanschappen als op zijn eijlandt 
lVIakisser sonde mogen gevonclen werclen. clat d'E. Compagnie 
clienstigh mogte zijn. 

Ten vierclen vcrzoeckt dito Orenkaij, als 't geheurde, clat d'E. 
Heer Gouverneur enige vaartuijgen aan zijn eijlant Makisser sendt, 

dat zijn E. sal gelieven te gelasten aan de oppe;-hoofden van sodanige 
vaartuijg·en, dat sij de ingezetenen van voornoemde eijlant geen over
last zullen cloen met beschadigen van haar vrugtboomen ofte ander
sints, maar hetgeen sij van nooclen hebhen bet selve te kenne geven. 
clat haar niet en sal geweijgenl worden, maar alles toegestaan. 

Deze voorschreven artijckulen heeft den orenkaij Backer nevens 
vier zijner raats personen met eeden bevestight encle met haar handen 
onderteeckent, dat voornoemde artijcknlen hij haar ende haar nasaten 
sullen naargekomen werclen. Onclerstont clit merck 1 ) gestelt bij 
den hooft-orenkaij Backer; clit merck gestelt bij den orenkaij 

Mouboia; dit merck gestelt bij den orenkaij Derihama; dit merck 

gestelt bij den orenkaij Wiaaroubo; dit merck gestelt bij Moetesera, 
orenkaij. 

Waartegen : ik ondergeschreven Claas van Haamstede uijt den 

1 ) Deze mer ken ZIJn 111 het Contractboek zeer eenvoudigweg nageteekend. 
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naam van cl'E. Compagnie hem, orenkaij Backer, beloven, de voor
schreven artijckulen, wat ons aangaat, in alle maniere naar te coomen 

encle het selve mecle met eecle bevestight. in presentie van dese mijne 
raatspersoonen, die haar name hier nevens mij onderteeckent hebben. 
In 't fluijtschip Loenen ter rhede aan de westzijcle van 't eijlant 

Makisser, adij 11" Julij A" 1665. Was geteeckent Claas van Haam
stede, Tamblinne 1 ), Marten Claesens Trou, jan Dirckse Pannen. 

II. 

Copia verbont brief£ voor den orenkaij van Toesekaij :!) op 't 

eijlant Leetij. 3) 

Deze voorschreven artijculen heeft den orenkaij Taulota van 
Toutelraij met solenmelen ede bevesticht, dat bij hem ende zijn na

saten dese artijculen eeuwichlijck sal naargecomen werden. In pre

sentie van dese ondergeschreven orenkaijs ende raatspersonen. Dit 

merck gestelt bij den hooft orenkaij Taulota; dit merck gestelt bij 
den orenkaij Sauwel; dit merck gestelt bij den tolck ofte jurehasse. 4 ) 

\Vaartegen ik ondergeschreven Claes van Haemstede ui jt de naem 

van de E. Compagnie hem orenkaij beloven de voorschreven artij

culen, wat ons aangaat, in alle manieren na te comen ende bet selve 

mede met eede bevestight in presentie van dese mijne raatspersonen, 
die haar nan1en hier nevens mij onderteijkent hehhen. 

In 't fluijtschip Loenen, leggencle ter recle aen de noortwestzijde 

van 't eijlant Letij, adij 19" Julij 1665. Lager stunt: voor de negerij 
Deterwewan 5 ) ende was onclerteeckent Claes van Haamsteede, jan 
Blinne, Martijn Claase Trou, jan Dirckse Panne. 

1 ) jan Blinne in de volgende contracten. 
2) Veth in zijn l-Voordenbocl~, III, blclz. ll05 plaatst cen dorp Toetekee op 

de noorclzijcle van Leti. De orangkaja yan Toetekee spreekt in bet verclrag van 
,zijn eijlant Letij". 

a) Zooals ook het geval is met de contracten onder No. CCC zijn cleze 4 con
tracten eensluidend. lk vond dan ook ditmaal niet noodig, ze alle op te nemen, 
maar stel mij teneden met ltet op- en onderschrift. Het contract met Moa (vgl. 
de in!eiding hoven dit nummer) heb ik hicrbij nid aangetroffen. 

l) Djoeroe-behasa. 
r.) ? 
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IlL 

Verbontbrieff voor den orenkaij Sauwe1 1 ) op eijlant Letij. 

Dese voorschreven artijckulen heeft den orenkaij Sauwel met 
solemnelen ede bevestigt encle met sijn hant ondertekent, nevens sijn 
tolck ofte jure bassa, clat de selve zullen eeuwiglijck sullen naar ge
comen worden. Dit teccken gestelt bij clen orenkaij Sauwel. Dit 
teeken gestelt bij de jure basse tolk, waartegen ik onclergeschreven, 
Claas van Haamstecle, uijt den naem van cl'E. Compc hem, orenkaij 
Sauwel, beloven wat ons aangaat, voorschreven artijckulen in aile 
manieren naa te 1-coomen encle het selve mecle met eeden bevestigt en 
van clese mijne raatpersonen, die haar namen hier mede nevens mij 
onderteeckent hebben. Onclerstont : 

In de chaloup de J avaanse houtkoper ter rhecle Letij voor de 
negerij Detewan, aclij 29• Julij A" 1665. Encle was onderteeckent 
Claas van Haamstede, Jan Blinne, Maarten Claaszoon Trou, Jan 
Dircksen Panne. 

IV. 

Verbont brief£ voor den orenkaij Lalolij op "t eijlant Sacker~) 
van cle neg·orij Orewane. a) 

Deze voorschreven artijkuleri heeft de orenkaij Laloelij van de 
negorij Orewane op t eijlant Sacher met solemnele ecle bevestight 
encle onderteeckent, clat bij hem en bij zijne naersaten clese artijkulen 
euwiglijk suflen naar gecomen werclen. \Vas geteeckent: dit teecken 
gestelt bij den orenkai j Laloelij; clit teecl.;en gestelt bij den orangkai j 
van Teneva; 4) waar tegen ik onclergeschreven Claes van Haam
stecle uijt den naem van cl'E. Comp'· hem, orenkaij Laloelijk, belove, de 

voorschreven artijckulen wat ons aangaet in alle maniere naer te 
koomen en het selve mecle met eecle hevestigt in presentie van clese 

1 ) Ook dezc orangkaja spreekt van ,zijn eijlant Letij". 
~) Saker. 
:l) ? De orangkaja Sacker spreekt in het contract van ,zijn eijlant Sacker". 
+) ? 
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mijne raetspersonen, die haar naamen hier nevens mij onclerteekent 
hebben. In de chialoup clen Diamant ter reecle Sacker voor de negorij 
Ore·wane aclij 4'. Ag" A" 1664. 1 ) En was onderteeckent Claes van 
Haamstede, Samblinne, Martijn Claeszoon Trou, Jan Dirckse Pan. 

CCCIV. BANDA. 

10 December 1665. 2 ) 

Hct is bekend, dat het eiland Roen geruimen. ti)d is geweest een twist
appel tusschen de Engelschen en de N ederlanders. Toen in 1665 de Tweede 
Engelsche Zeeoorlog uitbrak, was het in Engelsch bezit. (De Jonge, Op
komst, zie Van Haarst, Register, bldz. 99. - Blok, N cderla11dschc Vol!t, 
2e druk, III, bldz. 38, 41, 116, 145, 147, 292; Dagh-Register 1665. bldz. 28, 
123, 241). Na het bekencl worden te Batavia van het uitbreken van den 
oorlog, werd den gouverneur van Banda gelast, ,het eylant Run op de 
Engelsen te emporteren". Dit gelukte zonder slag of stoot den 10 Decem
ber. 3) Sedert dien tijd bleef het eiland in ons bezit, zij het met een korte 
tusschenperiode op het eind der 18e en het begin der 19e eeuw. (De Jonge, 
Opkomst, VI, bldz. 103; Dagh-Register 1665, bldz. 297, 300, 304, v.; vgl. 
ook Court Minutes, 1655-1659, 1660-1663, 1664-1667, Index.) 

Alsoo S' Sijbrant Abbem,a, subalterne opperhooft van bet eijlanclt 
Aij, ende Bartholdt Sloot, luijtenant ten casteele Revengie op 't selve 

eijlandt Aij, door d'E. Heer Jacob Cobs, raad extra-ordinarii van 
India mitsgaders gouverneur en clireckteur cler eijlanden Banda, met 
eenige vaartuijgen en om trent 180 solclaten, matrosen en inwoonclers 

gekommancleert sijnde, bet eijlanclt Rhun aan te tasten encle gelijck 
best cloenlijck zijn soucle, onder de geboorzaambeijt van de Ge

octroijeercle N eclerlandtse Oostindiscbe Compagnie tracbten 4 ) te 
hrengen, met gemelte crijgbmaght aen gedacbt eijlanclt aengelandt 
zijnde, ende voort bet chaloupje de Bode, groat omtrent 6 lasten. 
's daags te vooren van Bantam aangelant, bemagtigt hebbende, en 
naar de fortresse gemarcheert zijnde, soo beeft den Engelsen bevel
hebber S' Thomas Harington een sijner soldaten, met een vreede 

1 ) Dit is een schrijffout voor: 4 Augustus 1665. - Van Haemstede had 
onder zijne bevel en de flu it ,.l~oenen'' en de sloe pen ,Diamant" en ,,J avaansche 
hontcoper". 

~) Uit het Contractboek. 
:J) En niet op 30 November, zooals Fisher schrijft in Calendar of Court Mi

Jutfcs, 1664-167, p. X. 
4) Terug (?) 
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