
OOST-l!'<DtSCfl'{,; COMPAGNIE 1602-18()(t 

barre 1) mijnes rijcx incomsten 2) voor den tijd van 2 jaaren aenge
nomen, waerbij beloove, dat, wanneer ick buijten mijne dagelyxe dis
pensatien eenige penningen mogt van noode hebben, dat ick met mijn 
raad sulx eerst overwogen hebbencle, den voorschreven ragiadoor 
nevens Wittula naijck 3 ) by den heer commandeur senden zal, omme 
zijn Ed" goet gevoelen daerover te verstaen en mij naer sijn welge
vallen 't eenemael reguleeren, en de by aldien 't mogt komen te ge
heuren dat de 2 bovenstaende persoonen eenige penningen van 't 
onder haer berustende capitael buyten weten van S. E. quamen te 
clispenceeren, 't zy in wat occagie sulx ook mogte geschieden, sal 
sulx noyt omtr~nt mij voor goede reeckening aengenomen werclen, 
maer aile t zelve ten haren lasten komen. 

Gegeven den 18 Mey anno 1666 ofte op de Mallabaerse clag
teeckening den 1 o•" van de maancl Boedar 4 ) van Baypin 4 ) 325. 

CCCVIII. .MOLUKKEN. 

25 .Mei 1666. 5 ) 

Naarmate de 0. I. C. in de Molukken een zekerder positie innam, lid 
zij haar politick varen om Ternate en Tidore, ook Batjan, tegen elkander 
uit te spelen. Hoogstens diende zij ,het werk van (deze) oosterse prinsen 
altijd in balans (te) houden". Zelfs trachtte zij bemiddelend op te treden 
hij geschillen tusschen deze potentaten. ,In de maand van December 1660 6 ) 

is tusschen d.e 3 Molukse koningen een vcrdrag gemaekt ende wcrden dacr 
bij de palen van yders rijk, waer uijt dagelijks vee! onlusten quamen, aen · 
gewezen er. bekent gemaek1:. Evenwel (schrijft de Gouverneur 7) valt er 
noch al te knibbelen, ontstaende uijt een onderlingen haet, diese bij voon
teeling erven; dan en zullcn niet Iicht aan den andercn komen, dewijle 

1) Kilikaare in het ,translaatgeschrift". 
2 ) Over deze inkomsten zie Canter Visscher, bldz. 322, v.v. 
:l) In Contractboek III bevindt zich, aan dit stuk voorafgaande, een ,trans

laat geschrift" door \Vittula naik aan Gosken ter hand gesteld, waarin dezt 
helooft, zich aan deze ola te houden. lk vond niet noodig, dit geschrift op If 
nemen. 

1) Vgl. Canter Visscher, bldz. 434. 
5 ) Uit.het Contractboek. Ofschoon geen overeenkomst, waarin de 0. I. C. als 

partij voorkomt, neem ik het stuk op, omdat de 0. I. C. als bemi<;ldelaar optrad 
m indirect er sterk bij was betrokken. Buitendien herhaalt dit contract som
mige bepalingen van dat van 1660, mij slechts bij name bekend. 

U) 10 December. Zie beneden, bldz. 338. 
7 ) Simon Cos (1656-1662). Hij schreef dit 7 Mei 1660. 
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c;t~:\itcRAI.I~ NEDERLAI\I:>SC!.IE GEOC'rROYKERtJfc 

ecn ygclijk Y<lll haer. zijn r~cht aan het goc<11·inden van ckn gouverneur 
heeft gedefcreert. (Dagh-Rcgister 1661. hlclz. 37, 159 v.v.). 

Ongc1·cer 1666 wa' het tus>chen de vnrstcn van Tcrnatc en Tidor•: 
.. gansch gc·c·n goecl \·er~Ulml : macr zij lagen gcdurig met malkanclere over
hc.op. 't gecn de E . .Maatschappij hct bcstc zag; 1·ermits haar de al-Jc 
"·rnote vricndschap tusschcn die !\vee niet dicndc, hocwcl hare Edelhedcn 
wmtijds wd gelast hcbbcn, dat men altijd hczorgen mocst, dat hct me: 
hen tot gccn openbare scheming kwam". Hct gevaar van de te groote 
vricndsc!Jap tusschcn clezc potentaatjes wcrd van mimler ·be!ang, nu de 
Spanj<tardcn in ](i(J3 met hut r:n nm! uit de :t-.Jolukkcn vcrtrokken en de 
0. I. C. d<tar clns gerustcr haar politick koncle clrijven (Valentijn, I, 
.l.fufuksc Zaakc11, blrlz. 32.), 326). te mecr daar nict aileen Tcrnate. maa:· 
ook Tidorc (zie hiervb6r, hlclz. 102 v.v.) gcheel onder haar invloed 
stone!. Het behodt clan ook gccn vcrwonclering te wekkcn, clat G. G. & R . 
.c;een bez.\\'aar hadden <lat Jan van \Vescnhagen en Abraham \'ersprcet als 
bemiddelaars optradcn, tout de sultan van Ticlore dit vcrzocht. Dcze waren 
in Februari J(,(i(i door G. G. & R in commissie gesteld naar 1iakassar en 
vandaar naar de Molukken gegaan (!Jayh-Rcqistcr 1666-1667, b!clz. 15. 
17, 108, 111-115; Bokemcijer, Molrtkkcn. S. 247 ff; Stapel, Boll.iJaais 
V crdrag .. bldz. 116, v.v.) Zij ontwierpen onc!erstaand verc!rag, dat de sultan 
van Tidore hezwaar had te tcekenen omclat hij met den commandetrr cJ<o,
.\Iolukken. Van Voorsl. niet tc maken wilclc hebbcn. T nch mec:n ik hct 
concept hier te mocten opnt·1ncn, bok omdat het den stand cler zakcn in d~ 
Molukken Ya!l clit>n tijd a:1ngedt. 

Provi~ionelc articulen van naerder verdrag voor cle 

koningen CJUitchil Mandarsaha, koninck van Tematen 
ter eenre, endc Saifoedin, koning van Tidore ter andere 

sijcle op de voorgevallene onlusten ende kivilatien 1 ) 

sedert haar jongste contract met den anderen. aangegaan 
data 10" Decem her 1f)60, ~) ont worpen door den E. Com

missaris jan van \Vesenhage, encle den opperkoopman 
Abraham Verspreet, als expresse g·eeligeercle arhiteren 

van beijcle de voornoemde koningen en de den lf eer 
CommarHJ" Antonio \'an Vonr,t. a) 

Aengemerckt sijnde, clat in hel contract tusschen opgemelte vnrsteu 
cnde daar onder oock hegrepen Alahoedin, koninck in Batsian, aan-

1 ) Cavilatien = klcine twistcn. 
~) 1vfij onbekencl. Zie ecbter na.<Jit-Rc.rJist<'r 1066-1667. bldz. 114: Yalentijn 

.!Joluksc!tc Zaake~r. bldz. 324. 

' 1) Bij bcslnit ,·an G. G. & R. van 3 Januari 1662 was .,dit gouvernement .... 
in cen commandement vcranclcrt''. De oppercoopman Anthonij van \' oorst weed 
door G. G. & 1~. benoernd tot comrnanc!eur (Rcaiia. III. blc!z. 274). Dezc wcrd 
l1ij besluit van G. G. & R. van Oct. 1666 ,opgeroepcn" en \'ervaugen door den 
opperkoopman Maximiliaan de Jongh (Dagh-Registcr 1666-1667, hldz. JSR). 
G. G. & R. waren niet teneden o\'er zijn optreden in de Molukken. 
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gegaan, ende clato 1 0" December l fi60 in prescntie van den E. Heer 

Symon Cos sal', gcweest gouverneur cnde directenr yoor (!'E. Comp" 

in Malucco, ende die van sijn Ed' racle hesegelt encle besloten, ex

presselijck en wei ten regten gestipuleert. uijtgeclruckt ende oncler

sproocken staat, clat cl'een deser Koningen over de ander geen 

d'minste superioriteijt hebbe off pretenderen magh. maar ijder in 

~ijn rijck even souvrain zijn. encle claar hij crvaren werclende. clat 

de meeste oneenigheden haaren oorspronk hier van schijnen te heh-

1 •en, soo wert clit poi net hierinne clan oock weder voor het eerste 

aangeroert en de wei expresselijck ondersproocken, 1 ) clat niet aileen 

ijder koninck bij sigh selfs ende onder den ancleren claarvoor na 

desen in allen clesen te estimeren sal sijn, maar oock clat de selve 

encle ijcler Yan haar omtrent een ijder, ende voornamentlijck ontrent 

hij cl'E. Compagnie, bij cleszelfs respective Gouverneurs, Comman

deurs of andere, soo presente als toekomencle bevelhebbers in :iHo

lncco, daar voor sullen moeten aengesien encle in aile gelegentheclen 

gehouclen werden, soncler clat den Gouverneurs, present of toeko

mende, om gene reeclen sullen vermogen, cl'een meer als cl'ander in 

enigen voegen te patrocieneren, voor te staan of jegens d'ancler in 

enige saacken van geschil te maincteneren. maar zal cleselve gouver

neurs of commandeurs wei expresselijcken in aile voorvallencle saken 

van geschil ende anclers gehouclen zijn. in allen desen als opregtc 

miclclelaars ende scheitsluijden, sonuer zijde te houden, haar te ge

clragen ende te reguleren nae den teneur encle inhoude cler contrack

ten ende also in aile cinseriteijt hetragten ende heijveren voor t ge

mene beste, clat aile onstanc encle te ontstane onlusten, sonder d'een 

of cl'ancl~rs clisreputatie, op het spoedigste werden bijgeleijt tusschen 

pa.rthijen contingenten (sic!), op dat d'een saack d'ancler niet ove1> 

vallende, de verwaringc vergrote; encle is 't oock nocligh clat in onder

handelinge partijen gesanten van haare natien respecticve gebruijcken, 

en ter saacke clienstigh qualificeren om t'elkens ten overstaan van 

den Gouvernem off ijmanden door sijn E. gequalificeert, de saackc 

te vcrhandelen, in welck gedaente wei gelet sal clienen, dat de ge

;,anten respectievelijck bier off claar in haar volckelijk rccht niet 

\verden verkort, clat oock zijn personen van digniteit na vereijsch 

der saacke. Ende op clat allcs te beter encle in gevoeglijcker maniere 

toegae, soo verbinclen haar partijen gewilliglijcken mits desen. 

t'elckens op versoeck van den Gouverneur Haare Niaijest' personcn. 

1) ,Met elkaar afspreken, met iemand overeenkomen, bepalen, yoorstellen". 
(Verdam, :lfiddcl-Ncdcrlalldsch Handwoordc!lboek, bldz. 402). 
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340 

tcr decisie van nodige saken. len castele Orangje 1 ) te verschijneti. 
alwaar dan uok alle importante zaacken sullen moeten afgehanclelt 

\\·urtlen. 'Onder andere plaatse daartne te eligercn off tc verkiesen, 

en zal cl'een :vraij' verschenen sijnde. il'ander sich nod: niet als bi.J 
siecte cxcuscren, nf ijmanden anders in sijnen naame senden mogen. 

tot disrcputati;c of misnoe;;en Yan d'amler, gelijck clan oock verstaan 

\\·en, dat alle andere t'sanwncomsten van egualc qualiteijten Z1J11 

n1octen. 

Ende om \vijders tc k<.H)men tot een Yolkomen vereffening van 

:dlc openstaancle szwcken. die 't sedert het jongste contract in onminne 

mogten sijn YO')rgevallcn, soo hehl JCll partijen eerstelijcken verclaart 

cnde geswoorcn. verclaren ende sweren mits clesen, jegens den 

anclcren in etm·ig-c Yergetenis te ste!len alle wedersijtse hostile actien. 

door ondersaten respectiYe tot mt toe gepleeght, stellende het eene 

verlies van volck ende andere eguael. haer verhindeclende. namaals 

daaraan niet meer te sullen gedencken. 
Ten twerlen soo stipuleren en omlerspreecken ook mits clesefl. dat 

aile overgelopcne slaven encle slavinnen, op \Vat onderhorige plaatse 

zij zijn, volgens den teneur van opgemclte ecrste contract,· ;mllen 

werden gerestitueert, !wop tegen hoop, de clooclen niet gereeckent. en 

onder clen hoecnm i\1olacb bcgreepen, :!) sunder nogtam clat de· on
willige sullen werden geconstringeert, maar voldoen mogen m'ct 50 

realen of een ander in haar steede. cnde sal ijcler niet verder als op 

de (ri'ergelupene personen pretencleren mogen, de kinderen staande 

lmar fuge huijten eght tusschen ecn ovcrgelopene endc inlantse ver

cregen. nict 1·ennogen tc eijsschen, enclc blijven moeten bij haare 

moecleren. ten \Yaer vader en de nweder amler:; over een quiuncn. 

ende sullen de opgemelte slaven aile sander vertragen door de weder

zijtse hoecums a) binnen den tijt van acht dagen aile werclen ver

:-;am;clt cncle geintregecrt aan band en van den Commissaris Jan van 

\Vesenhagc cnde c\en oppercoopman Abraham Verspreet, sander 

!auger ttijtstel om gerestitueert tc werden nae behoren, met expre~ 

he!':preck dat gcene fouten. door opgemelte slaven 1·oor heen hegaan, 

haar sullen werclen tc laste gebraght. 

Ten derden sullen de Ticlorese soasievers. 4 ) yoor emge maamlen 

1) Op Ternatc, zetel van het Nedcrlandsch bestuur over de Molukken. 
~) De bcdoeling hicryoor is mij niet duiclelijk. 
'1) Hoekoem, inlandsch bestuurshoofd. Vgl. Corp. Dip!., I. bldz. 211, noot 3. 
1) Rijksgrootcn. Ygl. F.ucycfo/>a·cdic. III, bldz. 361 en Cm'f•. Dip!., I, bldz. 

211. noot 3. 
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OOST·INDISCHE CO:\IP,\GNIF.; 1602-1800. 341 

van 't Sioblo 1) met 2 gilalos ~) nae Tematen ovcrgegaan cnde aldaar 

noch huijs houdende, met haat·en geheelen ommeslag en sou se gc

komen sijn werclen gelevert aan handen van opgemelde arbiteren 

Jan van \Vesenhagen en de A braham V erspreet, om me onder sch ri f
telijk pardon ende euwige vergiffenis aen haaren Koninck te werclen 

gesonden, met conclitie clat cleselve encle ijcler va1i hun alsdan wecler 
sullen aengesien ende gehouclen werdcn in haare cligniteijten ende 

offitien, diese gehaclt hebben. onder Siobbo wonencle. ende geen 
andere, maar sullen descl ve mogen were! en geplaatst of gedi vicleert 

op Tiel ore nae wei gcvallen van den [(", mits nogtans huijsgesin bij 

huijsgesin blijvend; ende in dier selYer voegen, sullen oock aan 

hanclen der gemelte arbiteren gelevert \Verden aile Ternatanen. seclert 
bet jongste contract van Ternaten op 'fidore overgegaan. om in 

manieren voorschrevcn te were! en he j egent, en sulcx alles sunder 
vertreck; ::) encle corts na het hevestige:1 van cleseu, sullen ook alle 

huwelijcken, bij clese luijden reciproce gedaan cnde aangegaan. van 

waarden hlijven ende gehouclen werden. 
Ten vierden sullen de Tcrnatanen uijt het }(akassaarse gesant

schap, tot Tidore overgebleven, 1) onder pardon overgebleven. onder 

pardon werclen gelevert aan hanclen van d'E. Compagnie om iu 

vrijheijt versonden te worden nae welgevallen der selver Comp". 

Ten vijfden wert alhier bcvesticht cnde te stcrcker gcconfirmeert 

het 2'' poinct van het Yorige opgemclte contrackt. melclende clat ijdcrs 

nnderhorige Ianden, alclaar wrmelt. lmijten consent Yan den eijgen 

heer clo6r cl'anders ondersalen niet mogen gefrequenteert, vee! min 
geinfesteert ofte berooft, bij welcken clan noch onclersproocken hlijft. 
clat de Ianden tusschen den Ko. van Macassar encle den koninck 

l\fanclarsaha in questie G) staande, endc -vvaarlijck van outs onder cle 

oude Ternataense heerschappi je gehorencle. oock niet sullen mogen 

gefrequenteert. sander exprcs consent ende voorwete van opgemelte 
Zijne Maijest', te \\·aare zij met cleselve l\Iaij' in puhlijcken oorlogh 
of afgevallen waren, wcrden<le daarbij namentlijk verstaan de clrij 
Ianden Xula, 0 ) het land van Gc:p,ij, ~) Bangaij, ') Ceacea; ~) item 

1) ,Tsjobbo, voormalige vesting op bet eiland Tidore". (Vcth, Aardrijks
!.'undig TVoordenboel~, III, bldz. 1128). 

~) ,Gilala; ranke, zecr snelvarcndc roeiboot, vroeger in de Molukken in 
gebruik". Encyclopaedic, Aanvullingen, Afl. 4, bldz. 113). 

::) >Vcrtrcc = uitstel; sander vcrtrec = unn:rwijld (Ycrchm. bldz. 641). 
1) Vg!. o.a. Stapel, Bouyuais Verdrag, bldz. 87. 
~) Vgl. o.a. Stapel, Bonpaais Verdrag, blclz. 23. 
':) Socla-eilandcn. 7) Eeu dcr Banggai-cilanden. 
3 ) Scasea op Pclcng. ccn dcr Banggai-eilanden. 
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342 GENERALE i\EDERLANDSCHE GEOCTiWYEERD£ 

de negerijen op het Iandt Yan Celebes Balanta 1) ende de negorijen 
daaromtrent, den grooten imbogt Malalou, 2 ) het eijlant Wawonij,;;) 
het eijlant Catoua, '1) het !ant van Pantjana, ") het lant van Bouton, 
enige negorijen op het lant van Solor, het eijlant Tagiha 4) achter 
l\l[acasser; cl'inbogt van Tomini, Gorontalo ende de negorijen daer= 
omme. de Ianden van Sangij, Mangenado, 6 ) Saboange, ende 
Xullo, gelijck seecker lijste 7 ) daarvan wijders ende pertinenter 
meldet. Mits dat de coningen van Tidore ende Batchian gelijcke 
vrijheden genieten sullen ontrent aile hare onderhorige afgevallene 
ende in questie hangencle Ianden, daar ~e niet in publijcken oorlogh 
mcde mogten zijn. 

Ten sesten wert noch geinterpretee1·t up d'inleijdinge van desen, 
dat bij overtrcdingh der contracten off anders, in cas van onclerling 
geschil. cle criminele misdaat te straffen of. om beter te seggen, sen
tentie tc executeren, wei sal staan aan den overheer cler miscladigt.\ 
maar dat ter enqueste en ter .-ellingh van sententie, nae naukeurigh 
~eclaan ondersoek ende ondervindingh der saacke, als regters sullen 
blijven geeligeert encle gequalificeert de koningen Mandarsaha, nef
f ens de Maij' van Tid ore encle den gouverneur des casteels Orangjen. 
die dan na de saacke vereijscht haare hoecums ~) respective niet 9) 

noch soo veel personen in gelijcken getal als nodigh wesen sal nae 
Maleije 10) daartoe mogen despaetcheren off self fs verschijnen, nae 
de saacke van gewicht wesen mach, van welcke sententien als dan, 
't zij bij hoecmns off de l\Iaij'"" selfs gewesen, niet sal mogen wer
den off cnnnen geappelleert of gealtereert, rnaar sal stracx op 
cleselve werden executie gcdaen, op het lant daar de miscladigers 
nnclcrhorigh sijn, ten overstaan nochtans van gecommitteerde uijt 
den selven l\aaclt, ende hlijft ijcler der koningen encle hoecums res
pective wel sterck verohligeert, in aile sinceriteijt d' onclerhorige mis
clacligers te agtenolgen en de te doen leveren in hand en van de j usti-

1 ) Balantak up Celebes Oo~tku;;t (onderafdcc!ing Banggai). 
~) Malala is een plaats in de onderafdeeling Tolitoli (Lijs.l Na.,nen, bldz. 

106) . .Maar dit kan moeitijk bedoeld ziju, waarschijnlijk wei de baai van Tomori. 
:1) vVowoni, eiland aan de Z.-0. kust van Celebes. 
4) ? 
~) Hcl eiland Moena. (Veth, VVoordc11bock, II, bldz. 690). 
1i) Manganitoe? - Menado? 
') Ik heb deze lijst niet aangetruffen.- Vgl. nog Corp. Dip/., I, bldz. 52, 63. 
s) Hier in de betcekenis nn .. godsclienstig·e rechter'', (E11C_\'clopacdic: II, 

hldz. 97). 
fl) Schrijffout voor .. met". 
111) Op Ternate. 
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tie, op 't eer~te aandagen van partijen in lJehoorlijcker voegen 
gedaan. 

Ten zevenden hlijft den Ku. ·van Tidor veruunden. we! te doen 
!etten,. dat sijne onderhorige Papoen 1 ) allenthalven wel werden 
wederhouden in het rooven op de Ianden en volckeren, Ternaten o.f 
cl'E. Compagnie onderhorigh. 

Ten agsten, clat voortaan geene gesanten, ambassacleurs ofte met 
wat caracters imanden in dese quartieren verschijnen mogtc, ~) en 
van eenig potentaat, Europisch off Indisch, afgesonden ::;ijn. niet en 
sal mogen werden geadmitteert, ten zij met expresse ende alderspoe
digste voorwete ende kennisse der drij vuornoemde personen, 1\.fan
darsalxe, Saifoedin ende cl'E. Compagnie, huijten welckers advijs, 
voorwete, kennisse encle expresse orclonnantie ontrent imanden af
gesonden 3) sal mogen werden gehandelt, getrackteert ofte onder
sproocken, a! waart schoon, dat de afgesondene mochten zijn · ver
enigde vrunden ende geene onclerdanen v~m Tidore, Ternaten off 
d'E. Compagnie, gelijk clan oock in een e1~ derselYer voegeu geen van 
heijde de koningen legaatschap sal mogen doen off doen doen, 
directelijck off inclirectelijk. 

Mits alle welcken clan den koninck van Tidore ontreut den .per
soon van den Heer commandeur Anthoni j ,·an V oorst alle onlusten 
vergetencle, 4) ende de nuvo waarlijcke reconsilierende, in verbant 
met d'E. Compagnie wert aangenomen in een en der sclver vongen 
ende soncler enige exeptie, als den Ko. l\'Iandarsalsa ende het Tanm
taanse rijk sij geweest, onclerwerpende sich in con formite van die 
<tlle verbonclen ende unclerspreeckingen bij het selve rijk van tijt tot 
tijt aangegaan, blijvencle clan ook mits desen bevesticht het opgemelte 
contract van clato 10'. December 1660, swerencle wij ende belovencle, 
desen neffens dien voor eeuwig en in aile sinceriteijt, neffens sulcke. 
als noch tot meerder rust nae clesen mogten \verden gemaakt, heijlig
lijcken te observeren ende nacomen. doen op::;erveren en naer
comen. Item te sullen speculeren ende in waarheijt hetrachten alles 
wat tot onderlinge meerdere bevesting van ntmtschap sal clienen. In 
ieken van welcken de sen etc'. 

· 1) Papoea's. 
2) Men wilde van 's Compagnie's zijde beletten gezantschappen b. I'. van het 

vijandige Makassar aan Tidore, zooals onlangs plaats had gevonden. 
3) De bedoeling is, dat buiten hun toestemming met niemand van de b.:doeldc 

gczanten mag worden onderhandcld. 
~) Dit wilde de koning van Tidore juist niet verklaren. (Zie hicn-oor bldz. 338). 
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3-1-4 GI':NERALE NEDERLANDSCHE GEOCTROYEERDE 

Aldus geclaau encle den coning van Tidoor voorgedrageu op 't 

eijlandt Tidore ten woonhuijse vati gemelten Koning 1) door d'opge
melte arbiters in vergaderingh, gesterckt met den ondercoopman 
jacob van Kerckhoven ende den adsistent Jan Fredrkkse Zaldus, 
den 25• Maij A" 1666. 

CCCIX. KUST VAN MALABAAR. 

10 Augustus 1666. :.:) 

,In 't ] aar 1663 schrevcn onse Legerhoofclen bier aan haar Edelheden 
(G. G. & R.), dat'er benoorden Cananoor geen Christenen gevonden wierden, 
maar dat van daar beginnende na de Caap Comorijn . . . . een ontallijke 
menigte, en dat'er aileen tusschen Ceylon ell die Caap 3) langs de Zeekant 
43 Kerken geteld werclen, aile meest 4 ) door Ro01nse geestelijke bediend, en 
waarvan de Koning van Portugal geen lastcn ter wereld had, te wenschen 
zijnde, dat onze Heeren en Meesters (de Bewindhebbers) dit in hunnc 
Ianden hier eens mede mogten sien, en ondervinden . . . . Haer Edelheden 
sogten in 't cerst dese Roomsc geestelijken te doen verhuisen .... " 

Contract en nader verboncl gemaackt tusschen de 

Nederianclse Geoctroyeerde Compagnie en uyt derselver 
name ter orclre van cl'Ed. lsbrand Goske, commandeur 
der stat Cochin ende Custe Mallabaar, door den boeck
houder Siwert Backer ter eenre ende den mogenclen 
Koninc van Trevancoor ter andere zijde. 

1. 

\i\Tanneer dat d' Eel. Comp'· en den Trevancoorseu koninck m 

1) Hiermede was dus weggenomen het bezwaar (Stapel, Bongaais V crdrag, 
bldz. 87), dat de sultan van Tidore niet naar Ternate wilde komen. 

2 ) Uit Contractboek III. 
::) Dus de Kust, in dit ,Contract'' genoemd. 
4 ) Den 26 Augustus 1665 namen G. G. & Raden het besluit, den ,Archidiaken 

der St. Thomeese christenen als van den Paus in den ban gedaan sijnde, tot 
Bisschop over · deselve en andere Inlandsche Christen en langs deese Kust tot 
C Commorijn en Madure aan te stellen om haer dus van Ianger hand de 
heerschappij van Romen te onttrekken". (Recrlia, II, bldz. 292. - Men zie ook 
Baldaeus, i'vlalabar, bldz. 123, v.,·., 1%, \".V. Canter Visscher, Brievcn, bldz. 80, 
1·.v.: 128 v.v. (12de Brief). 
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