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Int jaar Haaseraat, 1) een duijsent ses en 't seventigh, op den 12• 
dagh der maant 't Siauwal 2 ), op den dagh Senaijan, 1 ) beloven en de 
sweeren de 12 outsten van Corencien in 't bijwesen van radja Adil 
ende 18 mentris van Majutta, 3) aen den tommagon Katip Moeda, 
dienaer en volmagtige van den E. Jacob Pits, opperhooft dezer cusi. 
datse nooijt voortaan meer van haare negerije naar Jambij met haar 
gout ter marckt sullen gaan, maar 't selve op Majutta ter marckt 
brengen, 't welcke zij beloven, soo lange zij en haare nacomelingen 
Ieven, eeuwig en altoos te sullen onderhouden, als hebbende daar op, 
uijt den name van den Commandeur, uijt handen van den tommagon 
12 baaijties ontfangen. Tot teecken dat dit contrackt niet sal ge
broocken werden, senclen se aan de Commandeur 2 taijlen 4 ) Corin
cies gout, tot een eeuwige onderhouding van een gecluierende vrint
schap encle alliantie. 

CCCXXVI. MAKASSAR. 

15 juti-27 juli 1669. 5 ) 

Zooals boven reeds bleek gaf het Boengaaisch tractaat geen be
stendige vrede. Reeds den 30 April schreef Speelman aan G. G. & Raden, 
,hoe dat door trouloosheyt der Maccassaarse regeringh de jongst gemaeckte 
vreede weder tot rupture gecomen ende op 13 April in een openbaren oor
logh verandert was". De vorsten van Gowa en Tello schreven naar Batavia, 
dat ,de reden waerom, dat wy weder oneens geworden zijn, komt van den 
admiraal selven, alsoo hij ons veel groote lasten opgeleyt en afgevordert 
heeft, 't geene in 't contract van vrede niet besloten was". Onder hen, die 
ons toen nog getrouw waren gebleven, waren Kalamata en de radja's van 
Tello en ,Linques". Lang duurde deze gunstige stemming niet: reeds in 
Mei vielen bovengenoemde twee radja's van de Compagnie a£, hierin 
spoedig gevolgd door den radja van Loewoe, die in December naar Bantam 
vluchtte. Speelman voerde van zijn kant met kracht den hernieuwden krijg 
en werd door Batavia met kracht gesteund; ook door T ernate, terwijl hij 

1) ? 
2) Schauwal 1076 zou zijn 17 April 1666. Dit komt niet overeen met de ge

gevens bij Van Basel en Mac Lead, die de overeenkomst stellen in 1668, evenals 
dit doet het Contractboek. Ik druk daarom dit contract a£ in de volgorde, waarin 
het Contractboek het heeft geplaatst. 

3 ) Vgl. Valentijn, bldz. 14, die ,Mantri's" vertaalt met ,Rijks Raaden". 
-1) Zie over de verschillende beteekenis van ,thayl" op Sumatra's Westkust 

Uytrckcning, b1dz. 21, v.v. 
5) Uit het Contractboek. - Ook bij Valentijn, 111 acassaarsclzc Zaaken, 

bldz. 165. 
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op een dee! der Boegineezen kon rekenen, ,hebbende tusschen wegen alles 
in de cole gelegt, wat hun van den vyandt voor quam". Door dit alles 

. werden ,de Macassaerse vyanden door d'onse seer benauwt ende in de 
uytterste noot gebragt". Den 8 J uni schreef Speelman, ,dat de saecken door 
Godts hu'lp soo verre waeren gebraght, dat onder Godes hulpe aen een goede 
uytkomst niet wiert getwyffelt", terwijl den 21 Juli een missive van 9 Juli 
te Batavia kwam, meldende ,de heerlyck~ victorie, waarmede de Heere 
's Comp' wapenen hadde gelieve te segenen in de overwinninge van het groote, 
coningklycke hoff casteel Samboupo den 24"" Juny jongstleden .... de 
vyandt was landtwaert in gevlucht, hun aldaer ten principalen onthoudende 
in het casteel Goa, maer hadt van alles gebreck, soodat niet wiert getwyf
felt, of zij souden eerlangh haere hertneckigheyt moeten afleggen ende de 
vrede omhelsen". Ht bericht werd met groote feestelijkheden te Batavia 
gevierd, ,soo met het branden van pecktonneu, etc. als met het drincken 
van verscheyde roemers op het welvaeren van ons vaderlandt", enz. Spoedig 
daarop (13 Augustus) werden te Batavia ontvangen ,de nadere contracten 
met den Coningh ende de grooten van Macassar gemaeckt", terwijl Speel
man den 16 October der Hooge Regeering berichtte, ,hoe dat Zijn E. met 
een groote sleep van Coningen ende andere grooten binnen 5 a 6 daegen 
na Batavia stondt te volgen". ,Komende dese alle (ongeveer 700 mannen 
en vrouwen) om haer voor zijn Ed• den heer gouverneur generael ende de 
Raeden van India te verootmoedigen ende de agreatie van de gemaeckte 
contracten te versoecken". Den 13 December kwam Speelman ,hier ter 
steede" en den 26 had· de verootmoediging plaats in een vergadering van 
den Raad van lndie en tevens ,de aggreatie van de contracten". ,Hoe swae:: 
en bitter haer dese sO'o diepe vernederinge moet gevallen hebben, kunneTt 
best beoordeelen degeene, die kennisse hebben van haer hoogmoedigh en 
hartneckig nature!". (Dagh-Register 1668-1669, passim, vooral bldz. 
480 v.v.). 

Nader poincten, 1669, waarop den coningh ende galerans, 1 ) voorts 
de geheele regeeringe van Tello, item oock crain Linques, naar 
voorgaande verootmoedinge weder tot waarcle bontgenoten van de 
Generale Compagnie en van wegen de zelve, uijt de naam van d'Ed. 
Heer Joan Maatsuijcker, gouverneur generaal encle de heeren 
Raaclen van India, aangenomen ende ingelaten zijn door de Heer 
Cornelis Speelman, superintendent en commissaris over de Oosterse 
proventien, admirael en crijgsoverste over de scheeps- en krijgsmagt, 
hier op en ontrent Macassar. 

Ten eersten. 

Dat welgemelten heeren coningen ende de gantsche regeringe 

heijliglijk onderhouden ende getrouwelijk naarcomen sullen, nu en 
altoos eeuwiglijck en onveranderlijk, bet contrackt en euwig verbont 

tussen de regeringe van Maccasser encle de Generale N eclerlantsche 

1) Glarang (Encyclof>aedie, IV, bldz. 364), ,beteeckenende Iandt of rijkraed 
van Tello" (Dagh-Rcgistcr 1668-1669, bldz. 481), ,viceroij off stedehouder tot 
Bonij op Makasser" (Versamcling). 
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Compagnie gemaackt, wedersijts versegelt en solemneel be-eedicht op 

de 18' November 1667 tot Bonaije, 1) item noch een naerder con
tract, tusschen den coning ende regeringe van Tello en crain Linques 
met welgemelte Compagnie aangegaen, besloten, verzegelt ende be
eedicht op den 9'" Maart des aanvolgende jaar 1668, 2) verclarende 
dat het aftreden van het selve, door quaden en verkeerden raadt, haar 
was ten hoogsten leed, en derhalven, datse hun kenden grotelijcx 
verplicht, van daar over bij de Generale Compagnie op haare oot
moedige bede genade te hebben ontfangen, aen de welckes goeder
tierentheijt sij hun mitsdien int geheel overgaven, onder versoeck dat 
se int reguard van de geltsommen, bij het Bonaeijse verbont be
sproocken, voor soo veel daar in hare quota aenging, niet boven haare 
macht beswaart mogten werden, protesterende grotelijcx, onvermo
gens te wesen tot het volcloen van dien. Sulcx is hun oock verseeckert, 
dat se ongetwij ffelt op hunne verthoninge door de hooge regeringe 
van India desen aangaande met alle billijcke en betamelijcke civiliteijt 
getracteert souden werden. 

II. 

Hebben sij verclaert voor een groote gunste en weldaad aen te 
nemen, dat de Compagnie haar beliefde te laten behouden haar "ge

meine handgeweijre en musquetten, en dat ten opsigten sij haar van 
de vorder regeringe van Macassar afgebroocken hadden ende eerste 
uijtquamen om haar te verootmoedigen, met beloften dat se sander 
eenige verschuijlingh souden aanwijsen ende aanstonts overgeven alle 
sodanigh licht canon en bass en ( swaer canon had dense niet meer) 
als de coningh ende de regeringe van Tello en crain Linques noch 
toebehoorden, 't sij clan clat het was berustende in Tello, in Goa, in 
Sadrebone 3) of elders, soncler daar voor iets te pretenderen, maar 
bedancten de welgemelte Compagnie grotelijcx, dat se hetselfde be
liefde aan te nemen tot afminderinge van opgemelte schult voor de 
waarde. 

III. 

Beloven wij tot repetitic en te meercler bevestinge van 't Bonaeijse 
contract, soo haast het de Compagnie sal believen te orclonneren, de 
wallen van Tello random neder te werpen, en noit andre fortificatien 

1 ) Zie hierv66r bldz. 370. 
2) Zie hierv66r bldz. 380. 
3) Sanrabone. 
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te maacken als naar voorgaande toestemminge en bewilliginge van de 
Compagnie directelijck noch indirectelijck. 

IV. 

Ingevalle de coningh ende regeringe van Goa haar op de overge
sonde acte van perdon niet mede quamen aen de Compagnie te ver
ootmoedigen, dat sij alsdan als getrouwe ende goede bontgenoten van 
de Compagnie nevens de vordere geallieerde vrienden, deselve souden 
houden voor haare openbare vijanden en mitsdien de selve naar ver
mogen helpen doen aile mogelijcke schade ende afbreucke. Doch zoo 
al schoon den Coningh van Goa weclerhorig bleeff, soo en sullen claer
om andere coningen en coninghskincleren van Maccassar noch oock 
geene van cl'onderclanen, die haar verootmoedigen en om genade 
versoecken, niet afgewesen maar aangenomen werden, mits dat de 
coningh en regeringe van Tello voornementlijk geene luijclen van 
staat en conditie sullen in Iaten, soncler claarvan telckens prompte 
advertentie te Iaten doen. 

v. 
Dat in gevalle Cronron 1), als puure oorsaacke van het verbroocken 

Bonaijse verbont, sich in 't bijsoncler niet t'eenemael ongewapent 
comt vernecleren en bidden om genacle, sich stellende ter voile dis
positie van de Hooge Regeringe op Batavia (onder verseeckeringe, 
clog ongevergt, dat den 5elven aan lijff en Ieven onbeschadigt sal 
blijven), dat sij hem alsclan in sulcken gevalle sullen helpen ver
volgen, vangen off clooclen, naar gelegentheijt; en aile goederen, 
welcke van hem geattrappeert werden, stellen in handen van de 
Compagnie tot afcortinge van 't gene aan de Compagnie, volgens 't 
contrackt voorschreven, betaalt moet werclen. 

VI. 

Dat den hoogstgemelten coningh 2) ter begeerte van de Compagnie 
sal gehouden zijn tot verseeckeringe van clese nieuwe vereniginge of 
selve of ymand van sijne Groten, welcke de Compagnie compt te 

1) Valentijn, t.o.p., bldz. 166, heeft juister ,Crongron". Bedoeld wordt de 
karaeng Karoengroeng, die in tegenstelling met zijn vader Pattingalowan 
een vurig vijand der 0. I. C. was. (Zie ook Stapel, bldz. 52 en noot 1); Dagh
R.egistcr 1668-1669, bldz. 76, v.v., 96. Men heeft hem niet kunnen ,vangcn" 
en hij verscheen niet bij de triomphale Raadszitting te Batavia ( vgl. Dagh
Register, bldz. 454). 

2) Van Gowa (Makassar). 
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vorderen, het zij dan voor altijt of voor enigen tijt, bij en onder ons 
op een bequame plaatse zal comen wonen. 

VII. 

Ten laatsten belooft de hoogstgemelte regeringe en crain Linques,

om alle quade bedenckingen, diffidentien en misvertrouwen wegh te 
nemen, datse naarvolgens de costumen, onder de N ederlanders aller
wegen gebruijckelijck, noijt binnen Compagnies vastigheden sullen 
comen, als met weinigh geselschap, doch deselve ongewapent, 
moetencle de verdere swite buijten blijven, ten ware om besonclere 
voorvallende redenen anclers wierde toegelaten. 

Tot solemnele bevestinge van dit alles soo hebben daijen 1 ) Man
gappa, 2 ) halve broeder van den coningh van Tello, de galerans of 
rijxraaden van wegen hoogstgemelte coningh vermogens haren cre
dentiael 3), aen desen originele geanexeert, item crain Linques voor 
sich selven, en wederomme de boven genoemde daijen Mangappa, 
de rijxraden Manchielove 4) ende Depatto, 5) ijder voor sich selven, 
clesen op den Alcoran solemneel besworen ende tot de meerder be
kragtinge van dien noch gedroncken het waater over haare crissen 
gegoten, beteeckenende naa deses lands wijse, dat inclien het verbont 
quamen te verbreecken, sij alsdan door hare eijge geweeren moeten 
vernielt werden. 

Aldus gedaan encle beswooren, int quartier J accatra on den zoom 
van de vest 6) van t veroverde casteel Samboupo, ter presentie van 
de nevenstaancle bontgenoten, die desen soo versegelt hebben als 
onderteekent hebben, soo wel als de geene, welcke als !eden van den 
Raedt fbij] dese negotiatie sijn tegenwoordigh geweest, op de 15• 
J ulij Ao 1669 binnen het logiement van den Admiraal. 

De bovenstaande naerdere poincten, sijn geschreven aan d'eene 
zijde int Nederlants ende aan de andere zijde in 't Maleijts, en 

I) Daeng, thans een beleefdheidstitel (Enc;•clopaedie, IV, bldz. 365); ,Da•ns 
zijn Heere op Maccasser" (Versauteling), 

2) Hij bevond zich te Batavia 20 December ,wegen Loya, outste prinse van 
Layo in 't Iandt van Turata, gcprojecteert tot successe, in zijn vaders plaats". 
(Dagh-Reyister, bldz. 482). 

a) Vgl. hierachter, bldz. 417. 
4) ,Mantje Louwe, tweede galeran van Tello, welcke offitiens daer over

erven" (t.a.p., bldz. 481). 
5) Of ,de Patto" (Valentijn, bldz. 166) Of Pano: zie beneden. 
G) Veste, hier = gracht (Verdam, bldz. 646) ; trouwens ook thans nog in 

deze beteekenis gebruikt. 
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waaren geteijckent: ondert Nederlants bij Maximiliaen de Jongh, 
Pieter Coopman, joan van Oppijnen, 1 ) Joannis Francen, Leendert 
Rus; onder 't Maleijts het zegel van crain Linques met de naem 
daarbij, voorts daing Mangappa, galeran Mantsiloe, galeran Carre 
Pano en daing Telolo. 2 ) 't Volgende sijn bontgenoten, die present 
waren: 't zegel van den coningh van Ternaten, waaronder staat 
Majuda, jurotullus; 3) 't zegel van den coning van P<:ping en zijn 
naam daarbij: radja Palacca, 4 ) arou 5 ) Voocque, 6 ) Passa Poja, 7 ) 

radja Cajo, 7 ) palimpa clangh 8 ) Sitake, 9 ) arou pite Toulawa 10 ) en 
arou pite Laompa. 11 ) 

Den coning van Tello, op heden ter selver plaatse verschenen en 
vergeselschapt zijnde met crain Linques, daijen Mangappa, galeran 
de Patto, daijen Telolo en andere, soo heeft Zijn Hoogheijt ook in 
eijgener persone den eed op den Alcoran solemneel gepresteert, en 
vervolgens tot de meerder bevestinge sijn zegel hier onder cloen 
drucken, benevens ook dat van crain Linques, ende hanttekening van 
de vordere Grooten op den 21 J ulij daaraanvolgencle, ter presentie 
van de nevenstaancle bontgenoten. Hebbende oock in gevolge van 
dien tot vergenoegen van de coning van Tello Sijn Excellentie Cala
matta 1~) wegens sijnen broecler, den coningh van Tarnata, item Zijn 

1 ) Niet bij Valentijn. 
~) ,Dain Tellalo, zoone van Crain Tamclaha, die oom was van Tello", was 

20 December te Batavia (Dagh-Register, bldz. 480). 
3 ) De sultan van Ternate en zijn djoeroetoelis (schryver) worden niet ge

noemd bij Valentijn. 
4) Zie hierv66r en Dagh-Register, bldz. 482; Valentijn heeft beter: ,Soping" 

(Soppeng). 
5 ) ,Arou is prins op Celebes" (Versameling). V gl. Encyclopaedic, IV, bldz. 

363. 
6 ) Hij komt voor onder de volgelingen van Aroe Palaka op 20 December 

1669 (Dagh-Register, bldz. 482). 
7) Schijffout voor Pacca Coya? (D.a,gh-Regisler, bldz. 482). 
s) Daeng? 
!l) ? Bij Valentijn: ,Sitake". 
10) ? Bij Valentijn: ,Toesawa". 
11) ,Arou Pita La Ompo, d' eerste van de zcven Keur Coningen van Bone" 

(Dagh-Register, blc!z. 482). Aroe pitoe = zeven vorsten (Encyclopaedie, I, 
bldz. 62). 

12) V gl. Dagh-Register, bldz. 481. 
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Hoogheijt den coning van Pallacca insgelijcx op den Alcoran ge
recoleert den voorgaande gedanen eed op het vreedeverbant tot 
Bonaije. Was in 't Nederlants geteijckent bij Maximiliaen de Jongh, 
Pieter Coopman, J oannes Francen, Leendert Rus en int Maleijts 't 
zegel van den .coning van Tello met zijn naem daarbij, dajang 
Mengappa, geleran Manfiloe, galeran carre de Pano, daing Telolo. 
D'volgende sijn de bontgenoten die present waren: 't zegel van den 
Coning van Tarnaten, waar onder staat Majuda, jurotuleus; 't zegel 
van crain Linques en zijn naam daarbij, 't zegel van den coning van 
Soping, radja Palacca, passa Poja, radja Caja, palimpoe darij 
Sitake, arou pite Toulowa, arou pite Laompa. 

Op heden verschenen wederomme daijen Macoule, 1) sabandaar, 
crain Mamoet 2) en crain Rapahuij, 3) geadsisteert met daijen 
Mangaliquij, 4 ) daijen Talolo, nog vijff sourouans, 5 ) met namen 
carra 6) Ikesa genaempt Imama, carre l'f,ecca Ijewa, carre Telolo 
Imnanto, de tolcken carre Roepa Ilatou, carre Gappa Ijono en den 
schrijver Amien, vertonende opgemelte drie personagies een halfvel 
schoon papier, daar met Maccassaarse letteren op geschreven stinde 
door de hand des Conings 7) hare namen, met bijvoeginge van 't 
grote zegel clienencle voor creclentiael, 8) en tot te meercler bekrag
tinge soo wierdt oock bij hun overlegt des Conings zegel zelve, 
verclarende door de sieckte des Coninx gesonden te wesen om alhier 
sijnen eijgenen persone te representeren en van wegen deselve on
gewapent te bidden om genade aan de Compagnie, met ootmoedige 
versoeck, dat se soodanigh als den coning van Tello mochten aen
genomen en tot Compagnies bontgenoten herstelt werclen, mits 

1) ? 
2) Vgl. Dagh-Register, bldz. 480: ,broeders soone van Tello". 
3 ) Valentijn: ,Rapaetsjini". 
4) Valentijn: ,Mandalique". Misschien ,crain Mandelly, de beste soone van 

Crain Cronron, geteelt bij een. telle quelle eghte vrouwe, doch voor lange ver
laten, zijnde nu de vrouw van den Dain Mangapoo, gewezen Crain Roepoet
chini". 

5) Afgevaardigden. 
6 ) Een titel? 
7) Van Gowa (Makassar). 
8) Geloofsbrief. 

27 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:57:37AM
via free access



418 GENERAtE NEDERLANDSCHE GEOCTROYEERDE 

welcken de vooren gemelte verbintenisse, haar luijden te vooren 
gelesen, en tot de naarder verclaringe in de Macassaarse tale over
gesegt wesende, hebbense deselve soo in sijn geheel geaccepteerd, 
sonder de alderminste tegenspraake, en speciaal ook het contrackt op 
den 9e Maart 1668 int besonder met den coninck van Tello gemaackt 
zijnde, voorts geampliceert: 

Eerstelijk, dat gelijck hier vooren gesegt is van Tello, ook nu door 
de coningen en 't volck van Goa en Sadrebone ter eerster begeerte 
van d'E. Compagnie sullen nedergeworpen en gesloopt worden aile 
de wallen, muuren en fortificatien van de steeden Goa en Sadrebone, 
sonder deselve nochte oock enige andere weder te mogen opmaacken 
2ls met wille van de Compagnie. Item dat de Coningen sich niet en 
sullen mogen bemoeijen met de Maleijers, Moren of enige andere 
uijtlanderen, hoe sij oock genaampt bennen, welcke op heden in 
Tello, Goa of Sadrebone off noch elders onder de jurisdictie mogten 
gevonden werden, maar daar mede de Compagnie laaten begaan 
naar haar welgevallen, en speciael Mapulle, 1 ) sonder oock naer desen 
wedet enige van die of diergelijcke natien in haare negerije te mogen 
aannemen, als met wille en begeerte van de Compagnie. Sulcx sal 
oock de Compagnie vrijstaan, soo tot Tello, Goa als ·sadrebone, te 
mogen houden en leggen sooveel volck als 't haar gelieve tot 
toesigteren, sander dat op of in de revieren van Tello, Sadrebone 
en oock alle andre tusschen die beijde in gelegen, soo se de Compagnie 

quame af te staan, eenige vaartuijgen gehavent 2) of ontfangen mogen 
wreden, als aileen sulcke, welcke pascedulle van de Compagnie connen 
verthoonen. 

Vvaarop de voorenstaande gedeputeerde eerst voor en van wegen 
haar coning, en daar naar voor hun selven geprenteert hebben den 
eed van getrouwe bontgenootschap, soo op den Alcoran als met het 
drincke van het crisse water, even met deselve solemniteijten als 
bij het Tellose verbant staan uijtgedruckt. Ter presentie van de 
ondervolgende bontgenoten en ordonnaire Raden 3 ) Admiraal ter 
voorschreve plaatse, en op den 27" van de maant Julij 1669. \Vas int 
Nederlants geteijckent bij Danckert van der Straaten, Pieter Coop
man, Joannis Francen, Joan van Oppijnen, Leendert Rus en in 
't Maleits daijng Macule, sabander, Manoudijngan crain Mamow, 4) 

1 ) Het is mij niet duidelijk geworden wat hier wordt bedoeld. Kan hier 
bedoeld zijn de sjahbander, die hierachter genoemd wordt ,Macule"? 

2) In de havens toegelaten. 
3) Valentijn : ,Raaden van den admiraal". 
4) Mamoet? 
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crain Rapoutchine en als bontgenoot radia Palacca. Meer bontge
noten sijnder niet present geweest. 

Op heden compareren ter voorengemelte plaetse in het logiemel).t 
van den Admiraal den ouden coning van Goa, zijnde den jongen 
coning Mapasamba sieck, crain Crongron, crain Oedjong, crain 
Rapochunij, crain Pompo Ballang, carre Maemoet, 1) crain Baboen 
en daijen Mangeliqui en hebben in eigener personen oock op den 
Alcoran gepresenteert den eed, en vervolgens tot de meerder beves
tinge van dit alles hare zegels bier op gedruct, met handteeckeninge 
van oock aile vordere presente Groten, en mede ten overstaan soo 
van de nevenstaande bontgenoten als Raatspersoonen. 

Int Nederlants geteeckent bij Maximiliaen de Jongh, Danckert van 
der Straaten, Leendert Rus. Onder 't Maleijts stondt 't zegel van 
cl'oude coningh van Goa en claar bij geschreven crain Richoa, voorts 
Abdul Hamij, crain Cronron, daing Mamou, crain Hudjou, crain 
Rapoutchine, Tjmalijongan, 2 ) crain TampoboUang, claing Mena
wing, crain Bobohan, carre Mamou, Menou De Jongang daing 
Menalikij, en als bontgenoten 't zegel van de coningh vim Ternaten, 
claar neffens geschreven: Majuda, jerotullus, quitsil Calamatta, 't 
zegel van de coningh van Sopingh, daar zijn naem bij staat; radja 
Palacca, 't zegel van de coning van Tello en door hem daar bij ge
schreven: crainri Tello. 

CCCXXVII. SOEMBA WA. 

1 October 1669. 3 ) 

,Op 't eiland Sumbawa .... heeft men verscheide Koningen die eenigszins 
vasallen van Macassar in oude tijden plagte~ te zijn; doch die nu onder 
d.E. Maatschappij behooren" (Valentijn, III, b, Macassar, bldz. 133, 141, 
v. 180). Deze verhouding van Soembawareesche vorsten tot Makassar had 
zijn invloed ook doen gevoelen in de oorlogen tusschen de 0. I. C., die 
reeds sedert 1605 met dit eiland aanrakingen had verkregen, en Makassar : 

1 ) ,Zynde een halve breeder van Crain Patingaloa, sulcx cousyn germyn 
van Tello en Crongroen, nogh wei geen absolute bedieningh van veltheer, maer 
de grootste valliante van gansch Macassar, allenthalven getoont hebbende een 
onversaaght .soldaet te wezen, zijnde tot driemalen, doodelijck gequecht, onze 
handen ontsnapt". (Dagh-Register, bldz. 481). 

2) Valentijn: ,Himalegongan". 
3 ) Uit het Contractboek. - Oak in Contractboek III. 
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