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maar wert vervangen door Dinij, goegoegoe; Lapita, 1) sengnadic 
Onoffagita, 2) Sawele, sengnadie; Tahane, 3) Soffa, sengnadie 
Tahane; voorts met malkanderen vervangende allc andere Rijx
grooten, hier present ende niet present, de gewoone ecJ op den 
Alcoran gedaan ende met het Rijxzegel versegelt, en van wegen de 
Compagnie hebben den superintendent, geadsisteert met d'E. presi
dent Maximiliaen de jongh, den oppercoopman Danckert van der 
Straaten, en den capitein Christiaan Poolman, haare hantteecke
ninge besijden Compagnies grootzegel hier onder nedergeseth. 

CCCXIV. MOLUKKEN. 

12 April 1667. ~) 

Van Ternate ging Speelman naar Batjan, waar hij 12 April de navol
gende ,verbintenisse" met den ,Coning" sloot (Stapel, bldz. 122) 5), die 
ook Batjan geheel aan de 0. I. C. onderwierp. 

Nader verbintenisse en contract gemaackt tusschen 
Alawadijn, coning van Batchian ende zijne Grooten ter 
eenre, ende de Heer Cornelis Speelman, superintendent, 
admiraal etc" uijt de name van de Ed" Heer Gouverneur 
Generaal Joan Maatsnijcker ende de Heeren Raden van 
India, representerende de Hooge Regeringe en opper
magt alhier in India van de c-;enerale Verenigde Necler
lantse Geoctroijeercle Oostindische Compagnie ter andre 
zijde. 

'vV crt voor goed, hondig en van waarden gehouden het gecontrac
teerde ende geaccordeerde tusschen welgemelte heer Conings afge
storve broeder coning Alij en hem selve ten overstaan van de Rijx
grooten, ende de heer Jacob Hustaard van wegen de Compagnie 

1) ? 
2) Gnoffikia op Makjan? (Veth, I, bldz. 359). 
:1) Tahane op Makjan? (Veth, III, bldz. 854). 
4) Uit het Contractboek. Ook in Ovcrgekomm brieven en papiercn 1670, I. 
") Stapel zegt, dat Speelman ,'s nachts tussen de 12de en 13de aankwam" 

op Batjan. Er is dus hier een klein v<::rschil ten opzichtte der dateering. Trou
wens het contract was reeds 25 Maar! gesloten op 't kastecl Oranjc (zic 
~neden). 
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onder datu 7" November 1653 1 ) en ur Januarijo 1()56 :!) respective, 
't welck hij desen van wedersijden helooft wert, eeuwigh en altoos 
heijliglijck tc onderhouclen. \-oorts sal den Coningh en zijne Rijcx
grooten niet aileen continueren, jaarl ijckx in a lie sijne Ianden de 
Heerstige visite te cloen naar alle oude of nieu uijtgewassen nagel-"' 
bomen, nemaar oock notebomen. en aile die gevonden werden totaal 
rnineren e11 uijtroeijen, soncler clat een ecnige t'zij nagel- (lff note~ 

boom magh blijven staan, of ten eeuwigen daage soncler believe off 
consent van cle Compagnie aangeplant mogen werden, zullende den 
gcenen, die men van Conings onderclancn bevind cenige hoomen 
geweten en vers·wegen te hebben, daar over ten hoogsten strafbaar 
zij n, en de niet mogen werden verschoont. 

\Vel gemeltc Couingh en zijne Groote verhinden hun oock m1 noch 
ten euwigen dagen, in geene van 'zijne ]ancien, die hem nu eijgen 
hennen off naarmaals noch eijgen worden mogte, geene nijtgesondert, 
in te late11 of te admitteren, sander expresse licentie van de Com
pagnie, enige Europi4ense of Incliaense natien, hoedanig die oock 
mogen werclen genoemt, 't zij France, Spanjaanlen; Portugesen, 

Engelse, Deenen. Sweeden, Italianen, Hoogduijtsche, off andre; 
item Macassaren. Javanen, Bantammers. Atchijnders, Solor- of 
Tijmoresen, Moorcn, Bimanesen, geene exempt. 

Van aile \\·elcke opgenoemcle ofte andre natien. hij. Heere Coningh. 
off sijne rijxgrooten in gcene van haare Ianden ook niet sullen ver-

. . 

mogen te aclmitteren eenige gesanten, besenclingen, brieven, 't zij clan 
!Jnder wat naam ofte tijtul het wesen magh, maar gehouden wesen. 
cleselve off en naar herwaarts tc wijsen aan den heere Governeur 
of President, om aldaar gehoort. haar aanhrengen geexamineert, 
cnde, soo het nodigh is. onderlinge gecommuniceert te \rerden. 

Indien de Compagnie met eenige van de voorschreven natien in 
vijantschap gerogte, tegen sodanige sal hij heere Coningh ende zijne 
Groote hun oock vijand moeten verclaren en gehotJclen zijn, tot af
breuck van de sodanigc. als het hier om en ontrent te doen is, alle 
lmlpe en bijstant toe te hrengen. sander dat sal vermogen, met de 
sulcke afsonderlijck van vrede te handelen, wei min met de selvc 
eenige aliantie te sluijten. · waartegen sigh de Compagnie oock ver

hind en helooft, met alsulckc vijanden tot genig verhond van vrede 

te komen. ten zij wei gedagten Coningh met aile zijne Ianden cnde 
onderdanen daar in en wercle hegrepen. 

l) Zie hierv66r, bldz. 60 v.v. 
:!) Mij tot nog toe onhekend gebleven. 
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lndien -'t geviele, dat van d'een off d'ander zijde tot de gemelte 
1 teer Coningh en sijne lantsaten enige gesanten afquameu Yan 
vorsten, waar mede cl'E. Compagnie in vijands~;:hap waare, soo sal 
hij gehouden zijn en belooft het mits dcsen, die selve gevanckelijk 
aan d'Compagnie over te leveren, sander de seh·e te verbrengen ofte 
haar vlugten te mogen faciliteren, vee! min te conniveren. 

'Vijders verclaren opgenoemde heeren Coningh en zijne Groote. 
hun seh·e, haare Ianden en onderdanen te ste!len en over te dragcn 
in hanJen ende onder beschenninge yan de Generale Compagnie, 
deselve mits desen ercennende voor haaren schuts- en schennheer. 
ja sodanigh dat off t eniger tijt quamc te gebeuren, dat enige Euro
piaanse of Indiaanse natien met off teg·en hunnen danck begeerden 
of poogden possessie off besittinge in enige haare Ianden te nemen. 
de Compagnie sonder de alderminste contradictie van ijmancl clat 
selve sal vermogen te hincleren, verbieclen en voorkomen, even soo 
als in haare vrye eijgen Ianden, gene andere toebehorende, en in 
welcken gevalle wij bij desen verclaren, cle,;elve in sulcken eijgenclom 
de Compagnie toe te hehooren, gelijk wij oock met a! ons vermogen 
en magt die nevens de Compagnie sodanigh beloven te bewaren. 

Encle opdat in cleze goecle overeenkomste en emvigh duurent 
verboncl, door den clesen tusschen de Coningh en de Generale Com

pagnie opgerecht, t'eeniger tijt, bij versterff of anclersints. geen 
scheuringe, breucke off verwijderinge mogte opkomen, soo is ver
sproocken en geaccorcleert, clat bij versterf f van hoog gemelte 
Coningh (die God de Heere een langdurig Ieven gunne) de .R.i j x
grooten geenen successeur tot de croone sullen vermogen vast te 
stellen soncler toestemmingh en mede a(h·ijs van de Compagnie, clat 
is te verstaan, i'all den geenen, die wegens de Compagnie alsclan hier 
sal presideren, alsoo de Compagnie door desen contracte werd inge
laten tot een licit en mede genood in de Batrhianse rijcxregeringe. 

Soo bet de Compagnie goetclunckt, sal hij tot haare meerder ver
sekeringe van desen contracte en sonder eenigh tegenspreecken 
mogen vorcleren soodanige personen van aansien, om tot ostagiers 
aan 't Casteel, soo lang als nodigh geacht wert, te resideren, als 
alsdan de saack compt te \'ereijsschen ; l >ehoudens dat de sodanige 
door of van \Yegen de Compagnie in hare gelove niet getnrbeert 

maar allen thai 1·en we] en hehoorl ijk getracteert sullen wenlen. 

Het sal de Compagnie vrijstaan, allerwegen, claar zij het kompt 
goet te vinden, op de !ancien en territorijen van het Batchians gebiecl 

te cxtrueren snkke yasti;;-heden als in tijde en wijle vereijst mogte 
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worden, en ook de selve weder in te trccken, naar gelegentheijt van 
tijt en saacken. 

Off 't gebeurde, dat enige Europiaense off Inlantse Compagnies 
clienaren. vrijburgers, mardijckers, slaven ofte andre onderdanen 
van de Compagnie om enige begane misclaacl off andere duijvelscfie 
boosheijt sig Yan onder cle Comp. ontrecken en op de vlught be
geven mogte, sulcke indien se komen onder de Batchianse jurisclictie, 
sullen terstont gevat en hier aan 't Casteel in Yerseeckcringe ge
bracht werden, cloch soo eenige Batchiannesen contrarie desen soo 
eene quame te verbergen ofte te yers\vijgen, sal hij char over straf
bac:·· zijn en niet verschoont mogen werclen. 

Oock en zullen geene Hollanderen of andere dienaren van de 
Compagnie, tot de Batchiannesen overkomende, om het Christen ge
looff af te gaan en de wet van Mahometh aan te nemen, geensints 
mogen aangenomen. Yerswegen, geherherght of Yerschoolen. maar 
::;tonts aan overgelevert moeten werden, op peene van swaare straffe, 
soo enige cler Batchiansc onclenlanen contrarie desen quamen te 
doen, en soo weder Yan Compagnies zijde. 

Indien enigc dienaren of onclenlanen \"all de Compagnie dour die 
Yan Batchian quamen belecligt, vercort off andersints misclaan te 
Yverden, soo sullen des Compagnies officieren deselve vermogen in 
de ijzers te sluijten om aan den coningh van Hatchian daar van 
!·:ennis gedaan, en als wanneer door Sijn Hoogheijt gecommitteerde 
gestclt zullen vYerden, om de saack te examineren ende daarover de 
welverdiende straffe geexecuteert tc werden. Indien >vecler cnige 
Batchiannesen van Compagnies dienaren of onderclanen henacleclt 
!1f misclaan quame te werden, die sullen oock mogen geapprehendeert, 
maar voorts ten eersten aan de Heer President moeten overgelevert 
werden, als wanneer clan mecle sijne welverdiende .~traffe. naar be
Yinclinge van de saack, niet en sal ontgaan. 

Naar Amhoina, Banda en alle andre territorien unde1· de gehour
saamheijt van cle Compagnie, oock naar Bouton, Macasser, Timor. 
Bima, J avaanse cust, Bantam etc• en sullen de Batchiannesen gene 
hesendinge doen off clerwaarts heene met ha.cre vaartuijgen vaaren 
mogen. ten zij met expresse licentie van de Compagnie. 

Aldus gedaan. geconfirmeert en geaccorcleert int casteel Orangic 
up Maleije den 25" :.\laart, ciogh beswooren, vcrsegelt, ende onder
teijckent in de logic op Datchian den 12' April des jaars 1667, bij 
wegen van de Coningh, gea~sisteert van Tissoda, g·ewesen goegoegoe. 

Conincx uom Jasop, goegoegoe, Parnoessa, capiteijn laud, Baula, 
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segnadie, Madiolij Taffa, gnoffamariera, Salap Toeijgie, gnoffa
maniera van Sambacquij, 1 ) Gogare, gnoffamaniera Obbije, Sawal, 
sabandhaar van Batchian. Van wegen de Generale Compagnie den 
Superintendent, ten overstaan van den E. president Maximiliaen d~ 
jong, den oppcrcoopman Danckert van der Straten ende den 
capiteijn Christiaan Poolman. 

CCCXV. BOETON. 

25 juni 1667. ~) 

Met Boeton had de 0. I. C. reeds langdurige betrekkingen. Z66 sloot 
Apollonius Scotte reeds in 1613 met ,den grootmagtigen Konink" van dit 
eiland een contract (Corp. Dilpl., I, bldz. 104, v.v., 115 v.v.). Deze relaties 
waren eenigszins ingewikkeld, omdat in den loop der tijden Ternate en 
Makassar rechten op dit eiland pretendeerden (C01·p. Dipl., I, bldz. 105, 303, 
II, Registers); Valentijn, M ol~tccos, bldz. 83; Dagh-Register 1666-1667, bldz. 
112, 251). In den thans woedenden strijd tuschen de 0. I. C. en Makassar 
had Boeton, in 't nauw gebracht door Makassar, de zijde der 0. I. C. 
gehouden, maar niet altijd het noodige beleid betracht. Op Speelman's 
terugtocht van de Molukken naar Makassar, bezocht hij ook Boeton (17 
Juni), waar hij den 25 Juni onderstaand verdrag sloot. (Stapel, bldz. 
126, v.v.). 

Den coning van Bouton, Lasimbatta encle sijne lanclsgrooten en 
heeren van den Raadt, bij overstaan van paclucca sirij sulthan Man
clarsaha, coning van Ternata, 3) den 30" Maart tusschen welhoogge
melte heere Coningh 4) encle den heere aclmiraal etc" van wegen de 
Gerierale Oostindische Compagnie in den name van de Hooge Rege
ringen van India besloten ende hesworen, voorgelesen en bij Hun 
Hoogheclen wei en van clege begreepen ende kl~arlijk verstaan ·we
sende, hebben hun daar mecle ten vollen konne 5) geconfirmeert, 111el 

verclaringe, hun claaraan sonder de alclerminste afwijckinge te sullen 
verbonden houden, voor soo vee! in desen niet anclers wert ver
sproocken, in insigte in eenige artijckulen is moeten eenige ver
anderinge geschieclen, vermits alhier tot Bouton van wegen d'Com
pagnie sigh geen permanente resiclentie hevindt. als om clat de ge-

1) ? 
~) Uit het Contractboek. - Ook bij Valentijn, I, iVIoluccos, bldz. 83, v.v. 
3) Op diens verzoek had Speelman hem toegestaan, den tocht naar Makassar 

mede te maken. (Stapel, bldz. 121). 
"') Van Ternate. Zie hierv66r, bldz. 356. 
~) Connc = kennis (Vcrdarn, bldz. 303). 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:57:36AM
via free access


	CCCXIV. Molukken. 12 April 1667

