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aanhoorders van 't genegotieerde geweest zijn, en noch ondertekent: 
Maximiliaan de jong, 1 ) de naem Yan Radia Bougijs 2 ) in sijn talc, 
D .. van der Straten, Cristiaen Poolman, 't merk van Cap" joncker, 
Gerrit den Back.a) en in hct Maleijts de naam van dien 4 ) schrijver. 

CCCXI. MOLUKKEN. 

29 Maart 1667. ;;) 

Saii Ocdieu, die in 1657 ,aileen door toedocu der E. Maatschappij" 
sultan van Tidore was ,gekozen tegen de oude Molukse costumen, en 
rijk-wctten" en daardoor zijn ,ouder broeder, Goranja" van diens rechten 
had beroofd, was ccn ,,·orst van .-eel Ycrstand", maar volgens de onzen 
,zeer kregelig, licht-geraaki:, en zeer eigen-zinnig". (V gl. hierv66r, bldz. 
338). Niet te verwondercn, dat de 0. I. C. er op gestcld was, de ver
houdingen zoo scherp mogelijk te regelen, vooral ,in opzicht van de 
specerijen". Ofschoon reeds vroeger o\·creenkomstcn met hem warcn ge
sloten, nam men de gclcgenheid waar tocn dezc kwam, om een verdrag 
te sluiten, ,daar bij een weg gebaant'' werd, ,om zijnc kregeligen aart wat 
beter, dan we! bevorcns, te kmmen temmen". (Valentijn, I, .~f oluccos, blclz. 
106, 109). Dezc gelcgenheid kwam met Speelman's cxpeditie tcgcn Makassar. 
Van Boeton (zie hicrv66r, hldz. 346) vertrok Speelman naar de Molukken 
en sloot daar onderstaancl vcrdrag met Tidorc. (Stapel, bldz. 96, 118, v.v.), 
llctwelk Tidore geheel aan de 0. I. C. onderwierp. 

Articulen ende voorwaarden, waarop den grootmagtig·en 
Ceijfoedijn, coning van Tidor, en sijne Grooten voor haar 
ende haare subjccten en nacomelingen tcr eenre, en den 
Heerc Cornelis Speelman, Superintendent etc", in den 
name van den Eel. Heer Gouverneur Generael Joan l\/faat
suijcker ende de Heeren Haden van India, representerencle 
de hoogste rnagt en authoriteijt van de Generale N ccln
lanclsche ·verenigcle Geoctroijeerde Oostindische Compag
nie in deze landen, ter andere zijclen, voor eeuwigh en al
toos geaccordeert. Yerclragen en overeengccomen zijn in 
manicre als hier onder geschreven. 

l) V gl. Stapel bldz. 96. 
~) Aroe Palakka? (Vgl. Stave!, bldz. 106, v.v.). 
::) Zie over de ondcrteekenaars Stapel, bldz. 97, v .. 107. 
') ,Den": 
") L'it het Contractbo<:k. - Ook bij Valcntijn, 1, .11ol-rtccos, bldz. 109 v.v. 
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Gelijk als in den jaare 1657 tusschen welgemelten heere Coningh 

en sijne Groote en den heere Gouverneur Simon Cos onclerlinge bij 

moncle "~) gecuntracteert encle versproocken, zoo sullen aile nagel- ende 
notebomen als doen uijtgeroeijt en verdorven geworclen in alle ]ancien 

nncler de Tidorese g·ehoorsaamheijt staancle, hetzij ook waar die soucle 
nwgen gelegen weze\1, geene nijtgesondert, niet aileen uijtgeroeijt en 

Yerclorven blijven, maar ook ten eeuwigen dage (ten waare het cl'E. 

Compagnie selve begeerden) geene nieuwe aanplantinge mogen ge
schieden, directelijk ofte inclirectclijk, maar sullen noch altoos, ten 

overstaan van sulcke N eclerlandsche gecommitteerden als den heere 

President daartoe believe te bestellen, noch cloorgaans door allen Jan

den soo vee! visites moeten vverclen gedaan, als zijn E. kompt nocligh 
te oorcielen, om alle ouwe boomen, die noch in wesen gebleven, encle 

nieuwe, die uijtgebedt en opgegroeijt mogten wezen, t'elckens wegh 

tc nemen en te heclerven. 

Encle op dat dit geschiede met de minste moeijte en bekommerin

gen, soo vYerclen aile cle onclerdanen encle inwooncleren cler Ticlorezen 
ende haare territorien verbonden, gelijk sij te yooren o0ck verbonden 
~ijn geworclen, aanwijsinge te doen van alsulcke note- ofte nagelbomen, 

<\Is noch ergens in de Ianden mogten sijn staan gebleven, en die sij 
luijclen (naar gedanc aan\\'ijzinge) clan oock sclYer moeten ruineren en 

omvellen, op pcne van indien namaals lJevowie· wiercle hiervan in ge

hreeeke te wesen gebleven, den sclmlclige claarover rigoreus en te 
(:Xempel van andere sal werden gestra ft. 

1-liertegen blijft de Cenerale Compagnie Yerhonden, gelijck sij cloen 
Yerbonclen is geworden, soo lange in clit gecontrackteerde geen infrac

tie off contraventie werclen geclaan, jaarlijcx aan den Coningh en 

Grooten voor haar en gemeente van de Tidorese Ianden, aan deze 
omvellinge cler note- en nagelbomen g'intresseert. ten behoorlijcker tijt 
prompt uijt te keeren en te betalen eene somma van clrie duijsent 
slegte realen van 48 st'·' ofte vier en twintigh honclercl R'"" te sestigh 

stuij' ijcler. Sijncle wijders versproocken, overeengekomen ende geac

corcleert, dat hooggemelte Coningh en sijne rijx grooten nu noch ten 
eeuwigen dage niet en sullen vermogen, onder wat schijn ofte titul 

het sonde mogen wezen, in enige van sijne Ianden, gene uijtgesondert, 

in te laaten ofte te admitteren, sonder voorweten, expresse licentie, 

encle toestaan vai1 van de Compagnie. enige Europiaansche of Incli-

1) Ook bij geschri fte? V gl. hien66r no. CCXXI. 
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aensche natien welcke ofte hoedanige die oock wesen ofte genaempt 
mogten wcrden. 't zij France. Spanjaarclen, Portugesen, Engelsche, 
Deenen, Sweeden, Italianen, Hoogduijtsche ofte andere, item Macas
saren, Javancn. Bantammers, ;\tchinders. Solonr- ofte Timores~n. 
1\tforen, Bimanezcn. gene uijtgesonclert. 

Van alle vvelcke opgenoemcle ofte andre natien hij Heere Coningh. 
noch Zijne rijckcx grooten, in gecne van haare Ianden, oock niet en 
sullen Ycnnogen te admitteeren eenigc gesanten. hesenclingen. crftc 
brieven, 't zij clan ook onder \vat titul, naam ofte schijn het wesen 
magh, maar gehouden sijn die off en naar herwaarts aan den Gouver
neur oftc President te wijscn, om aldaar gehoort, haar aanbrengen 
geexamineert en ( soo 't nodigh is) onderlinge gecomnmniceerd tc 
werden. 

Indien de Compagnie met cenige van de selve natien in vijantschap 
gerogte, 1 ) tegen sodanigc sal hij Heere Coning ende sijne Groote 
hun oock vijand moeten verklaren en gehouclen sijn tot afbreuck van 
de sodanige, als het hier om en omtrent te doen is, aile hulpe ende 
hijstant toe te brengen, soncler dat hij sal vermogen met cle · sulcke 
afsonderlijck van vrede te handelen, vee! min met cleselve eenige 
alliantie te sluijten, waar tegen de Compagnie oock verbjnt ende 
helooft, met alsulcke vianden tot geenigh verband van vrecle te komen, 
ten zij wel geclagten Koninck met alle sijne Ianden en onderdanen 
claar in en werde begrepen. 

Indien 't geviele, dat van cl'eene off d'anclre sijde tot cle gemelte 
heere Coningh ende Zijne lanclsaten cenige gesanten afquamen van 
\'orsten, waarmecle de Compag-nie in vijantschap waare, soo sal hij 
gehouclen zijn en helooft het mits desen, cleselve gevanckelijk aan de 
Compagnie over re levcrcn, sonder de selvc te verbergen off haar 
vlugten te mogcn faciliteren, vee! min te conniveren. 

vVijclers verclaren opgenoemcle heere Coningh encle zijne Groote 
hun zelvc, hare Ianden cnde onclerdanen te stellen en over te draagen 
in hanclen encle onder bescherminge van cle generale Compagnie, de
zelve mits clescn erkennencle voor haare schut- en scherm heer, ja so
clanig, clat of t'enigcr tijt quame te gebeuren, dat enige Europiaense of 

Indiaense natien met off tegen haaren dank hegeerden of poogden 
possessie of besittinge in enige haare Ianden te nemen, de Compagnie 

soncler de alclerminste contraclictie van ijmanden clat selve zal ver
mogen te verhinclcren, verbieden en voorkomen. evensoo als in haar 

1). Geraaktc. 
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nije eijgen Ianden. geene andre toebehorende. encle in welcken ge

vallen wij bij clesen verclaren. de selve in sulcken eijgenclom de 

Compagnie toe te hchoren, gelijk wij ook met a! ons vermogen en 
magt die nevens de Compagnie soclanig be]oyen te bewaren. 

Encle op clat in clese goede overeenkomste en euwighdurencl ver
bond door den desen tusschen de Coningh encle de generale Com

pagnie opgerecht, t'eeniger tijt bij versterff off andersints geen 
scheuringe. breucke nfte verwijderinge mogte opkomen, zoo is ver

sproocken ende geaccordeert, dat hij versterf f van de hoogh gemelte 
Coning (die Godt de I-Ieere een langdurig Ieven gunne) de rijx

grooten geenen successeur tot de croone sullen vermogen vast te 

stellen soncler toestemmingh en met advijs van de Compagnie, dat 
is te verstaan van den genen, die wegens de Compagnie als dan hier 

sal presicleren, also de Compagnie door desen contracte wert inge

laten tot een licit en medegenoot in de Tidoreese rijckx regeringe. 

Soo het de Compagnie goetdunckt. soo sal hij tot haare meerder 

verseeckeringe van desen contracte en sonder enig tegenspreecken 

mogen vorderen soodanige personen van aansien, om tot ostagiers 
aan 't Casteel soo langh als nocligh geacht wert te resideren als 

alsdan de saack kompt te vereijsschen, behouclens clat de sooclanige 

door off van wegen de Compagnie in haar gelove niet geturbeert, 
maar allen 't halven wei ende hehoorlijck getracteert sullen werclen. 

Het sal de Compagnie vrijstaan allerwegen, daar zij het kompt 

goet te vinclen, op de Ianden encle territorien van het Tidorees ge
bied te extrueren sulke vastigheclen als m tijcle en wijle vereijst 
mogte werclen, en oock deselve weder in te tl-ecken. naar gelegent

heijt van tijt en saacken. 

Oft gebeurcle clat enige Europiaense off inlandse C.:ompagnie
dienaren, vrijburgers. marclijckers, slaven ofte andre onderdanen van 

de Compagnie. om ecnige begane misdaat ofte andre duijvelsche 
hoosheijt, sigh van onder de Compagnie onttrecken en op de vlugt 
hegeven mogte, sulcke, in clien se komen onder de Tidorese juris

clictie, sullen terstont gevat, encle hier aant Casteel in verseeckeringe 
gebragt werclen, doch soo enige Ticlorese contrarie dese soo eene 

quame te verbergen ofte te verswijgen, sal hij daar over strafbaar 

zijn en niet verschoont mogen werclen. 

Ook en sullen geene Hollanderen ofte andre clienaren van de 

Compagnie, tot de Tidorese overkomende. van het Christen gelooff af 

te gaan, ende de '.Yet van .Mahomet, aen te nemen, geensints mogen 

aangenomen. verswegen, geherberght ofte verschoolen. maar stonts-
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aan overgelevert moeten werden op peene van swaare straffen, soo
enige der Tidorese onderdanen contrarie de~en quamen te <loen, en 
soo weder van Compagnies zijde. 

J nclien eenige dienaren off onderdanen van de Compagnie do_or 
die van Ticlore quam Leleclight, verkort ofte andersints misclaan te 
werclen, soo sullen des Compagnies officieren cle selve vermogen in 
d'ijsers te sluijten, om aan den Coningh van Ticloor daarvan kennis 
geclaan, en als wanneer door Zijn H oogheijt gecommitteercle gestelt 
sullen werden, om de saack te examineren, encle daar over de wel
venliende straffe ge executeert te werden. J nclien wecler enige Tido
resen van Compagnies clienaren ofte onclerdanen benacleelt, ofte mis
daan quame te werden, die sullen oock mogen geapprehendeert, maar 
voors ten eersten aan den heer President moeten overgelevert werden, 
als wanneer dan mede sijne welverdiende straffe naar hevindinge 
van de saack niet en sal ontgaan. 

Om goecle consicleratien is mecle verstaan ende besprooken, clat 
cle Papaouse eijlanclen, voor sooveel die onder de gehoorsaamheijt 
van den coningh van Ticloor sorteren, alleen door sijne onderdanen 
sullen bevaren worden, behoudens dat hij heere Coningh oock belooft 
en aanneempt, indien de Compagnie t eeniger tijt van ginder parthije 
slaven off iet\'l:es anclers quame te begeren, hij die door de zijne 
voor de Compagnie sal moeten laten handelen, sonder daaraan enigh 
voorcleel te doen. gelijck het cle Compagnie sal vrijstaan, haren 
clienst ofte de gemene saack sulcx vereijsschende, den•.raarts met 
haare scheepen besenclinge te cloen, cloch niet soncler voorgaancle 
kennis en kuntschap van den Koningh. 

De vaart op Mindanauw ende andre eijlanclen. clat uijt gelegen, 1) 

sal sodanigh als tot noch toe en sander cl'een off d'ander van onse 
gealieerde te prejucliceren, mogen onderhouclen werden, soo lange 
de Compagnie tlaarin voor haare en de gemene welstant niet na
delighs oorcleelt te resideren en waarom het oock de Compagnie sal 
vrijstaan, indien t haar nodigh dunckt en sodanigh ten goede ver
staan wert te behooren, de selve te verbieden, ende te cloen naarlaten. 
N aar Ambo ina. Banda en de alle andre territorien, onder de ge

hoorsaamheijt van de Compagnie, oock naar Bouton, Macassar, 
Tiema, 2 ) Biema, J avaanse Cust, Bantam etc" en sullen de Tidoresen 

geene besendinge doen, off clerwaarts heene met haare vaartuijgen 
varen mogen, ten zij met expresse licentie van de Compagnie. 

1 ) Vharschijnlijk beteekent dit: ,clien kant uit gelegen''. 
2 ) Timor. 
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Aangesien de Papouers door haar continueel roven verscbeijde 

onenigheden nu ende clan hebben komen te veroorsaacken, soo heeft 

oock den Koningh belooft ende aangenomen. voor soo vee! die onder 

sijne gehoorsaamheijt sorteren. daar in sodanige ordre te stellen, da,t 

het na desen niet meer en come te geschieden, zijn de te dien eincle 
voor eerst verstaan, dat sij nergens sullen \'ermogen te yaaren in 

en om de Ianden, met de Compagnie ende Moluxse bontgenoten in 

vrintschap zijncle, oock niet indien eenige daarvan \vcder in vijand~ 

schap afvielen, ten zij alvoren hier aan 't Casteel van den Gouver

neur of President een acte van licentie komen vorcleren, gehoude11 

hlijvende, wanncet- van. de reijse retourneren, die alhier wedcr te 
i-e.stitueren:. en sullen aile degeene. \yelcke desen contra ric doen, on

vermijdelijck met de d()ot moeten werden gestraft, boven restitutie 

van de goederen, die men zal bevinden door haar gerooft te zijn. 

Aldus gecontracteert, over eengecomen ende verdragen, mitsgaclers 

op de Mahometaanse wijse besworen, int Casteel Orangje op Maleija, 
den 29 Maart A" 1667, bij voorschreven heere Coningh, geadsisteert 
met Banouassij, Rijx hoccum, quimelaha Doaux 1 ) van Soasiwo, 2) 

Caboul, quimdaha van Togohia, ~) Sousousou, quimelaha van 

Mare 4 ). ofte Pottebacken, 4 ) Alie, quimelaha van Tommewaij, ") 
jegoene, r1uimelaha van Toma, 0 ) ldij, segnaclie quimelaha van 

Toloa, 7 ) oock met eene representerencle cle presentie van den Goegoe

goe, jan jau Aleij, Toelol, Capitein Laut. sengnaclia rijx hoecom. 

Sabba, quimelaha van Samaffo, Codapay, quimelaha van Soko
naero, Samaeija 8), s~ngnadie van Marieco, 9 ). Soatia Casjoeba, 
seng11aclie van Marieco, Soatij Doeco, quimelaha van Tomaijdi; 10 ) 

voorts noch alle de andere Grooten, om indispositie en andre onge

legentheclen niet zijnde konnen herwaarts knmen. Ende Yan wege de 

· 1 ) Valentijn heeft, vermoedelijk beter, ,Doauw''. 
2) Soasioe op Tidore, ,.verblijfplaats van den Sultan''. (Vet h. TVoordcnbod. 

III, bldz~ 958). 
<l) Valentijn, bldz. 111, heeft ,Togalika". 
4) Valentijn heeft ten onrcchte ,Motir". Marek of Pottebakkerseiland ten 

Z. van Tidore. 
t.) Valentijn l1eeft ,Tommewaak" = Tommclau, Yol~ens Yeth op de Z.O.-

kust van Tidore? 
fl) Valentijn: ,Tama':. 

· 7) VeJentijn: ,Taloa". 
8) Van Jan Jan Aleij tot hier toe ZIJI1 de namen volkomen onzeker (vgl. 

Valentijn)_ 
9) Mariko<• op Tidore. 
10) ? 

23 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:57:35AM
via free access



Compagnie door den Superintendent, ten overstaan ende bijwesen 
van den president Maximiliaen de jonge, den opperkoopman 
Danckert van der Straaten, den capitcijn Christiaen Pool man. 1 ) 

CCCXII. MAKASSAR. 

29 Maart 1667. 2 ) 

Eea der middelen, om Makassar in hct nauw te brcngcn was, de om
liggende klcine eilanden voor de 0. I. C. tc verzekeren. O.a. werd daarbij 
bet oog geslagen op Moena (Pantsiano) en wei vooral op het ,leelijke 
mofnest Tiborc" op de Noordkust. Dit werd den 29 Maart tot onder
werping gebracht. (Stapel, bldz. 115, 124, v.; Da.ryh-Rcoistcr 1666-1667. 
hldz. 274). 

Accoortbrid f tusschen den conink yan Tiboor ende 

d'E. Compagnie encle hem dese naevolgende poincten 
voorgestelt door radia Panacea 3) ende den capiteyn
Iuijtenant Davit Steijger, 4 ) uijt de naam van d'E Heer 
Cornelis Speelman. admiraal en veltoverste, mitsgaclers 

superintendent. commissaris over cle Molttxe eijlanclen &". 

1. 

Dat hij sal sijn geweer over geven en sigh op genade en ongenade 
met a! die gene die hij hr~m sijn of al wat onder hem staat ook dat 

c-elvige doen sal op de chscretic van de Compagnie. 

2. 

Dat hij alle :Maccassaren. die hij hem Z!Jll of op het land van 
Pantsiano of claar ontrent. daar hij \\·etenschap van had. bij ons 
hrengen. dood of Jevenclig. en soo cle conink van Tiboor sig claar 
uiet manS' genoeg toe vine!, sal hij schulclig sijn, om aan ons tc 
waarschouwen. clan sullen wij <laar in remedie stellen. 

3. 

7.:al den coningh van Tihoor niet Jijden of toestaan. clatter enige 

1) Bij Valentijn, bldz. 111, volgt hier nog: .,onderstond, gecollationeert, accor
dcert, in 't Kastcel Or angie, Ultimo Maart 1667. V\T as geteeckent Abraham 
Gabbema, Secretaris". 

2) Uit het Contractboek. 
:l) De bekende Aroc Palakka. 
1) Zie oyer hem Stapel, bldz. 117. 125. 
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