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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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':lagge afgesonclen, encle haar E. hegeren gevraaght, hebbende tot 
antvvoort becomen, clat tusschen cl'Engelse natie en N eclerlanclers 
eenen oorlogh was ontstaan en daar waren gekomen, om het eijlant 
Rhun op te eijsschen, waarop geclachte Engelsche natie, hun niet he
stant vindencle, met den ancleren sijn overeengekomen encle verac
cordeert, clat uijt den naem ende van wegens cl'E. Honorable Engelse 
Oost Indische Compagnie ten behoeve vat1 meergemelte Nederland
sche Oostinclische Compagnie souclen overleveren gedacht eijlanclt 
Rhun, met aile coopmanschappen, gelt, geschut, ammonitien van 
oorlogen, vivres encle provisien, soo op het selve eijlanclt souclen 
werclen bevonclen mits clat alle haare partijckuliere goecleren souden 
vermogen te behouclen encle bij eerst vertreckencle scheepen naar 
Batavia ende van claar naar Bantam 1 ) vertrecken, van welck ackort 
ende conditien twee alleens luijclencle actes sijn gemaackt, het eene 
hij gemelte S' Abbema ende luijtenant Sloot, en het ander bij 
S' Thomas Harington geteeckent. 

Op het nieu gewonnen eijlant H.hum. Aclij 10 December 1665, was 
geteeckent Th. Harington. Ter sijclen stonclt: ons present Fr. Wil
hougbij en I. Forrester. 

CCCV. KUST VAN KOROMANDEL. 

23 Februari 1()66. ~) 

Den 28 Juli 1665 werd in Rade van Indie besloten, aan gouverneur Speel
man aan te schrijven, ,dat hij omtrent den Neyck van Tansjouwer zal aan
honden en versoeken, dat de dorpen Trimelapatnam ende Najoer aen ous 
in pacht werden gegeven 0111 de schilders, die aldaer woonen en aen de 
Comp• verbonden zijn, aileen aen 't werk ende in devotie 'te houden, als
mede 0111 deselve voor overlast van des N eyks adegaers te bevryden". (Daoh
Register 1665, bldz. 194). 

Translaet caul door de Visia Rabwa, neijck van 'Tan
sjouwer, cl'E. Comp• verleent voor den tijt van 3 jarcn 

1 ) \Vaar de Engelschen hun hoofdzetel in den Arc hi pel had den. ( Eucyclo
j>acdic, I, bldz. 674). 

2) Uit het Contractboek. De datum, zelfs het jaartal, is onzeker, claar in het 
Contractbciek in margine de aanteekening staat , 1666" en het stuk zelf in het 
Contractboek geplaatst is na Kisar 11 Juli 1665. Men zie echter mijn noot aan 
't slot. 
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