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ende ondertekent, gelyk het behoort, alles als na regten, sonder arg 
ofte list. 

Onderstond: aldus gedaan ende opgedragen, ten comptoire Fa
dang op Sumatras Westkust, desen eersten Augustus A•. 1671; mi~s
gaders met gewone hanttekeninge becragtigt den ro·· daaraenvolgende 
ter presence van Messrs Anthonio Stuttrman 1 ) ende Abraham 
Opdam 2), ondercoopluyden ende administrateurs op geseyde compt', 
die dese acte van transport neffens de comparanten en my, secretario, 
hebben ondergetekent. 

CCCXXXI. SUMATRA'S WESTKUST. 

8-10 September 1671. 3 ) 

De rust was op sommige streken van Sumatra's Westkust alles behalve 
normaal. Zoo kwam Kota-tangah 4 ) in 1670 weer in verzet tegen de 0. I. C., 
waarschijnlijk door het woelen van ,de Atjehsche partij" op de Kust. 
Omdat de zaken zich daar ernstig lieten aanzien, zond men van Batavia 
in J uni 1670 naar de W estkust een redelijke krijgsmacht. Op het 
eind van Juli waren ,de stadt Cotatenga en al hare onderhoorige staten 
vermeestert" en werd met den grond gelijk gemaakt, ,en was nu 
volgens verklaringh der (getrouwe) inlandsche regenten alles herstelt 
en geredresseert, uijtgesondert eenige weijnige huijzen, die noch niet ver
brant waeren .... tot welckers vernielinge dan oock al ordre gegeven was". 
Het ons vijandige dee! der bevolking vluchtte, maar kwam spoedig in 
onderwerping. Den 10 September 1671 werd na overleg met Batavia een 
contract gesloten van ,verbond en adoptie". (Mac Lead, S11matra, bldz. 
1281, v.v.- Van Basel, Sumatra's Westkust, bldz. 27, v.- Dagh-Register 
1670-1671, bldz. 45, 69, 71, 138). . 

Tractaat van verbond en adoptie tusschen d'Ed. Comp'• ende de 
verderen volkeren op Cotatenga gerenoveert 5) ende wat dies aen
gaande ten besten van het gemene welwesen is gesloten. 

Naardien de verdrevene ende 't ondergebragte Cottatengers over 
haare sevenvoudige meyneedigh' ende bontbreuk in a· passado door 
Comp'•• regtvaerdige wapenen sooverre sijn verneert geworden, 

l) Valentijn, Sumatra, pldz. 38. 
l!) Valentijn, Sumatra, hldz. 36. 
~) Uit het Contractboek. Ook in Overgekomen brieven en papierrn 1672, III. 
~) Welk Kota-tangah hier wordt bedoeld, is twijfelachtig. Vermoedelijk dat 

bij Padang. - Waarschijnlijk moet worden gelezen ,de verdreven volkeren 
van Cotatenga." Zoo luidt het ook in den j,nhoud van de V erbalen op de Con
tract en" in de V erzameling N ederburgh op het Rijksarchief. 

6 ) Zie hierachter, bldz. 436. 
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datse in haare ballingschap seer hebben gewenst, dat by d'Ed. Comp'• 
over haare gepleegde misdryven en afval gunstig mogten gepardo
neert ende int algemeijne bontgenootschap 1) deser strandtvolkeren 
wederom ingelyft werden, soo is dat wij, op verschijden ontfangen 
instanties dier volkeren de saak behertigende, ons erinnert hebben, 
hoeveel aen de nootsakelykh' van dese adoptie ten besten van 's ge
mene welwesen gelegen zy; egter niet hebben kunnen goetvinden, 
claarover ten principalen te disponeren nog dese volkeren in gratie 
ende 't verbond andermael aan te nemen, sonder daarop alvoren 
Haar Ed. Hr gouverneur generaal ende d'Ed. heeren raden van India 
behagen te hebben verstaan, ende 't onser narigtinge order becomen 
hadden, wat in dese saak worden soude ondernomen ende gehandelt 

werden. Synde ons daarop tot regulem.ent sub dato 2 J uni pass. in 
Ed• misive absoluijt aenbevolen, dat men de genoemde pongoulous 
met de haare, die reets met oogluykinge langs de rivier provisioneele 
woningen had den opgerigt, sal aennemen en de resterende off rebel
lige by provisie en tot nader preuve vergunnen, haare woningen ter 
voorgenoemde plaatse, alwaar se verdestrueert syn, op te bouwen, om 
redenen die pondureus 2) en consideratyf schynen ende die ook ge
regtelyck te bewiesen stonden, dat de vlammen van onlusten tusschen 
desperate ende nagebuuren, rakende de ontveylinge der wegen, tot 
Paclangs ruine en 't gene daaraan dependeert in 't korte moge komen 
uyt te bersten ; egter opdat die vlammen met gemeyn advoyement en 
hulpe mogte werclen uytgeblust, eer clat deselve meer naastby gelegene 
rebellige en wispelturige bontgenoten door haar vergift komen te 
infecteren ende aen te steken, soo hebben wy naer becoming deser 
narigtinge op de iteratieve gedane instanties dier verjaagde ende by
gevoegde intercessies van onse geconfedereerde bovenlandsche regen
ten niet willen stilstaan, maar uyt aengeboren genegenth' wenschen 
ja tragten, dat Comp'•• bontgenoten ende afvallige weder geconfede
reerde en in rust en vreede met malkanderen !even mochten, ook hier 
toe van herten geneygt zynde, dat de algemeyne inlandse scheuringen 
moge geheelt ende alles in syn vorige Iuyster moge herstelt ende ge
postuleert werden; hebben tot dien eijnde de afvallige Cotatengers 
op haar veelmaal gedaan versoek verschoning gedaan, dat soo by 
aldien sy haar uyt een opregte mening wilde verdemoedigen ende 
een hertelijck leetwesen van de begane schelmstukken toonen, ook 
om genade smeken, dat de vorenstaande bedingen en versoecken haer 

1) Zie hierv66r, bldz. 383, v.v., 437. 
2) Pondereus, zwaarwichtig. 
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sullen ingewilligt werden, ende de alliantie by becomen preuve van 
trouwe tusschen d'Ed. Comp1" en haar, ende sy met de verdere ge
trouw synde bondgenoten, nog kragtiger ende met stercker banden 
vastgelegt werden, waardoor veele t'ontstaane beroerten souden ter 
nedergelegt ende haarer gemeen welvaren en welstant sooveel te 
eerder betragt werden, vooral indien se tot dese saake als voren gesegt 
haare waare genegentheijt toonen om gesamentlyck in het afgevallen 
verbond te treden ende haar eygen als gemeyne nuttigheyt behertigen, 
ten welken fine dan heeden de voornaamste regenten (als door ons 
geassecureert ( ?) synde) hier op Padang verschenen syn, die om 
genade en vergiffenis versoeken, haer verdemoedigende, van haar 
voorgaande misdrijf leetwesen te betonen, wes om deselve niet t'eene 
mael buyten hoope van genade te stellen, eene eynde van de vresende 
beroerten te macken, soo hebben op middelen gedagt, die nut en 
eerlyk sijn, om dese volkeren daer door aen de Ed. Comp'• te ver
binden ; ende goet geoordeelt wegen het gemene welvaren by middel 
van aenneminge van het geabdiceerde ende gedesigneerde verbond 
eenige articulen te poseren, in manieren ende conditien als volgt. 

Eerstelyk verklaarden sij, pongoulous, dat sy in eygener persoon 
gecompareert waren, om vergiffenis te versoeken van d'Ed. Comp'• 
ende haar verlate bontgenoten, de Padangse regenten, en datse dien
volgende, ontbloot van geweer, versogten dat wy haar uyt den name 
van d'Ed. Comp'c wilden vergeven al het quaat dat sij oijt ende 
speciaal in de jongste gevoerde oorlog tegens d'Ed. Comp'• hadden 
bedreven en begaan, waarvan sy versogten voor haar ende haare 
nakomelingen te mogen gepardonneert en eeuwige vergiffenis. 
erlangen. 

Ten tweeden opdat dit versoek en betoonde leetwesen hunnes mis
drijfs te beter blyken moge, beloven sij, pongoulous, dat sij tot den 
breuke aen d'Ed. Comp'• sullen betalen en opbrengen een somma van 
vier hondert rd", welke somma sal voldaen werden, aleer den eet sal 
afgelegd zyn, off sullen daar voor sufficante cautie stellen ende 
hypoteeke aen ons overgeven, in confirmiteyt van dese landsgewoonte 
in sulken geval schuldig. 

Ten derden werden geconfirmeert voor goed vast en van waerden 
gehouden, de contracten in dato 4 November 1666 1) op Cottatenga 
tusschen haar ende den heer commandeur en commissaris Abraham 
V erspreet gem'; item de renovatie desselven contracts tusschen voors· 

1) Mij niet bekend. 
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regeringe ende den commandeur en stadhouder des Manicabousen 
konings ende d'Ed. Comp'• Jacob Pits, in dato 24 July 1667 1 ) ge
renoveert ende successive geamplieert, sullende deselve in alle haare 
delen en poincten sodanig naargevolgt werden, besonderlijck in desen, 
dat de nakomelingen van den gemassacrcerden sulthan basaar, orang-
cay Moulja en van de versonde I" Mejudra ende andre meer, van daar 
na Batavia gerelegeert, noyt in regering sullen geadrnitteert, maar 
daar van tot int derde en vierde lid geexclucleert blyven. 

Waerop ten vierden voorts is gehandelt encle getracteert, dat op 
deese regeeringe haar instantig versoeke nachoda Poetij 2) tot haar 
gouverneur off panglima en Siri Radja Oulebalang haar tonge of 
voordrager en eerste pongoulon wesen sal. 

Ende opclat dit contract te bestendiger mag blyven ende te religieuser 
mogt wcrden onderhouden, soo ist selve door haar pongoulous op 
den Alcoran besworen ende met d'ygen signature ondertekent, ende 
tot meerder becragtiginge daerby gevoegt, by aldien sy voortaan 
wederom mogten afvallen ende desen eed abandoneren, dat haar God 
met aile haare nakomelingen tenemae1 mogte verdelgen en uytroeijen. 
Sijnde dit contract van wegen d'Ed. Comp'• en den heer Commandeur 
by de gecommitteerdens, de ondercoopluij<;Ien Anthonij Stuurman, 
Frans Backer en den boekhouder Anthony Colomby 3), ten overstaan 
van Panglima radja ende de Padangse regenten, onderstond: in de 
logie tot Padang op den agsten September 1671, ondertekend ende 

bevestigt. Laager stond : my present en was getekent Joannes Melman, 
secretaris. 

Dese vorenstaende verbintenisse nopende de voldoening van de 
hreuke die de Cotatengse pongoulous tot een boete haars afvals be
Joven, op 't uijteyncle van de aenstaande maancl October te voldoen 
ende promt te betalen, is ten overstaan van ons ondergeschreven ge
passeert, belooft en ondertekent desen 8 September a" 1671. De 
tekenen bestaan in een hegt van een crits ende een saluyt( ?). Onder
stand: mij present en was getekent Johannes Melman, secretaris. Ter 
syden stond en was getekent Anthony Stuurman, Frans Backer en 
Johannes Colombij. 

\Vy onderges"", als gecommitteerders uyt 't midden deses Raads 

1) Mij niet bekend. 
2) Deze was indertijd door Pits aangesteld tot regent in Kota-tangah, maar 

in de onlusten van 1670 verdreven (Mac Leod, 1281, v.v.). 
3 ) Zie Valentijn, t.a.p., bldz. 38. 
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ten comptoire Padang op de westcust Sumatra, certificeren en ver
claren bij desen, de opregte en de cincere waerheyt te syn, dat op de 
instancies van de pongoulous op Cotatenga, die, den 9•n deser audientie 
becomende eenen gunstig pardon van haaren afval versogt ende naar 
verscheyden wedersydse de batten vercregen hebben, onder anderen ook 
begeerden dat den gouverneur nachoda PoetJ: wederom haren pangli
ma wesen mogte, dog haer liedens tegemoet gevoert synde wat be
denkelyke onlusten daer reets uyt ontstaan en verders nog ontstaan 
mogten, ook, hoe serieus ende vaderlyk den hr Commandeur haer 
liedens a" 1669 had aengemaand, wanneer sij deselfs confirmatie bij 
verschyden instanties versogten, datse by quaatwillige genegentheyt 
van Siri Radja Oulobalang een ander uijt de regte successie-linie der 
regenten in plaats van desen vryen coopman eligeren mogten, als 
siende daaruyt veele gevolgde onlusten te gemoed, die ook naderhand 
in een openbare oorlogsvlamme syn komen uijt te blakeren, soo datse 

in plaatse van schulclige gehoorsaamheyt, die onder solemnisatie van 
eede belooft hadde, den selven verjagen, syn huys verbranden en 
alle syne goederen voor goeden prince aenslaen, claarop · clan ook 
volgcle, clat d'Ecl. Camp'•, bedu~ zijnde voor haar barbarische wreet
heyt, door schaarsheyt van vereyschend' guarnisoenhouders de Iogie 
aldaar mosten verlaten, die se dan, desert bevindende, mede sonder 
regt en reden, onaengesien een schriftelyk protest in gewone taale 
ges•, geaffigeert was, meede irt den brand geset ende voorts met 
offencive oorlogs-acties d'onse en onse bontgenoten syn ter keer ge

gaan, welke onlydelyke acties [ volgens ?] de natuurlyke wef van defen
tie en revengie gewroken blyven, waarover sy dus lange de smerte in 
gedurige ballingschap swervende hebben smaken moeten, uyt welken 
aile sonnenklaar blijkt, wat voor trouwhertigheyt aen d'Ed. Com
pagnie ende haaren gouverneur in haren boesem ten goeden sij huys
vestende, dat ons dan ook bewogen heeft haar a£ te vragen, wat de 
movimenten zijn, clatse nu voor de derde reys ende na soo veel ge
pleegde trouwloosheden aen haeren cgouverneur, waervan sy nog geen 
vergiffenis versogt nog erlangt hebberi, denselven voor haaren gou
verneur eligeren encle nomineren en waerom sy Siri Radja Oulebalang, 
die se voor den oorlog wederom tot gouverneur hadden ingeroepen, 
claartoe niet begeren, claarop antwoorden sij, clatse eenparig met mal
kanderen verstonden ende goetvonden, datse in clit v.::rsoek haaren 
welstandt behertigden, vertrouwende dat hare negorye (die se ander

mael versoeken wederom te mogen possideren) claardoor mogte in 

haat vorige luijster ende termines herstelt worden, mits dat Sire Radja 
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Oulobalang als voorhenen, aleer haer ook de pongoulou den titel van 
gouverneur aangenomen ende aen hem gedefereert bleef, den titel van 
commutitia 1) sal voeren encle in aile voorvallcn de verdere pongou~ 
Ious haar tonge en voorclrager syn, waarop wy haar uyt den name 
van cl'Ed. Comp1 ', opdat se in 't aenstaande geen ignorantie mogten 
pretenderen, haar hebben geinsinueert, dat ons buyten dese begeerte 
seer lief was te verncmen, clatse hoope hadden door desen gouverneur 
(die soo 't schijnd tot clese regering ongemeen inclineercle) haare 
plaats, die nu desert is, in bloeijende welvaart te transformeren, maer 
dat sy, speculerende op de vorige voorregten ende voordeelen van 
Camp• geregtigheyt door de aldaar te exerceeren negotie te sulleri 
genieten, daerop hadden sij vooreerst nog geen staat te maken voor 
en aleer ons haare geregtigheijt ende trouwe volstandigen moge blijken 
ende redenen erlangen mogten door hare goede comportementen, die 
ons mosten blijke, de hervorming 2 ) eener Iogie voor haar wederom by 
onse overigheyt tot Batavia te versoeken, soo moste d" gouverneur 
versekert sijn, dat d'Ed. Comp•• niet wil gehouden zijn, hem bij 
quaatwilligheyt deser volkeren ende bij nieuwe opstant te maincte
neren, maar bij alclien se de novo haaren gepresteerclen eed door 
verbreking komen te abancloneren, datse dan als vervloekte van 't 
aartrijk, soo door de goddelyke wraake als menschelyke wapen, sander 
twyfel staan verdelget te worden. Daarop clienclen zij, onaengesien haar 
die wegen ende middelen om tot den vorigen luijster te geraken 
mogten ontbreken, soo begeerden sy egter den geseijden Poety tot 
haren gouverneur encle beloven haar te sullen dragen als trouwe 
bondgenooten betaamt, om d'Ecl. Comp1' voortaan een beter gevoelen 
van haer te doen hebben. Onderstond : alclus gedaan en gepasseert 
in inlands vergaderinge tot Padang ten overstaan van ons onderge
schreven, gecommitteerdens ende Padangse Iandregenten, desen 10'" 
September 1671 en was getekent als gecommitteerdens Anthonio 
Stuunnan, Frans Backer en joannes Cotombij. Lager stond: mij 
present en was getekent joannes Melman, secretaris. 

1) ? 
2 ) Herbouwing (?) 
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