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CCCXL .. CElLON. 

19 Juli 1672. 1 ) 

In 1670 reeds had de koning van Frankrijk een vloot voor het Oosten .. 
bestemd doen. uitrusten en geplaatst onder de bevelen van ,eenen mons• 
Lahaye", beter bekend als de admiraal De Ia Haye, tevens met den titel van 
onderkoning versierd, terwijl de in onze koloniale geschiedenis bekende 
Fran~ois Caron, oud-directeur-gen~raal, thans in Franschen dienst, zich 
mede aan boord bevond. In het midden van 1672 kwam de vloot voor Ceilon, 
in de baai van Trincomali (Oostzijde van Ceilon), en den 12 Juli besloten 
G. G. & R. aan Rijklof van Goens, toen gouverneur van Ceilon (1664--
1675), last te geven, om ,indien desdve natie .... ons op Malabaar of Ceylon 
quamen aan de tasten of den oorlogh aan te doen, dat mense sal traghten 
sooveel mogelyck, mede alle afbreuk te doen om haer schepen te destruee
ren". Tevens werd aan het verzoek van Van Goens om versterking van schepen 
en troepen voldaan. Reeds v66r deze last hem bereikte, had Van Goens daar
aan voldaan. Onder ,der Francen gedoente" behoort ook de bezitting van 
,het eylandt, by haar genoemt de Son en by ons Dwers in d!l Wegh", in de 
baai van Trincomali. Toen de overige Fransche schepen ,uyt enkel gebrek" 
waren vertrokken, werd dit eiland den 19 J uli weer aan de onzen over
gegeven. Dit alles · geschiedde, voordat ,het oorlogh tusschen de crone 
Vrankryck en onsen staat effective is comen door te breecken", nl. voor
dat de Fransche oorlogsverklaring (6 April 1672) in Indie bekend was 
geworden. (Dagh-Register 1672, passim, o.a. bldz. 261, 265, 272, v., 365; 
Lauts, Geschiedenis, II, bldz. 94, v.v.). 

Articulen ende eysch gedaan in de capitulatie die wij, 
m•• de hr. Baurij, 2) commandant, van 3) den eerw. vader 
Maurisse, minnebroed~r, intendent ende van 4 ) al de 
officieren van 't eyland de Son, die gedwongen zijn 
geweest te doen aen den Ed. heer Ryklof van Goens, 
admirael generaal van de Hollanders in Ocistindia. 

Eerste~yk. 

Dat alle de scheepen met hare equipagie, soo soldaten als matrosen1 
die genomen ende gearresteert sijn door de voorn. heeren Hollanders 
in Oostindien, ons herstelt sullen werden, in de tijt van 8 dagen met 
hare munitie van ~orlog en vivres. . . 

2. 

Dat 't schip de St. Jean van de Koninklyke Comp'• van Vrankryk 

1) Uit het Contractboek. 
2) Zie voor de namen ook beneden, in het antwoord op dit voorstd van capi-

tulatie gegeven. · · 
3 ) Schryffout voor ,en". 
4) Moet wegvallen. 
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genomen ende geclwongen, sedert 24 uuren ons mag weder werden ter 
hand gestelt als een gevoeglyke sake van desen onsen eysch. 

3. 

. Dat alle de officieren ende soldaten, en d'andre, die ons wegge-
nomen syn (dwingende onse wagten), ons mogen wederom herstelt 
werden in 't voorn• schip de St. Jean, ende soo niet dat men hun 
versekere over te brengen naar V rankryk in de tyd van 8 maande, 
van desen dag af te rekenen. 

4. 
Dat aile onse weggelopen, sao matroosen als soldaten, ons weder

om herstelt int voorn" schip de St. Jean. 

5. 
Dat onse uyttrek van 't cleyne eijland de Zon geschiede met 

slaande trammel en brandende lonte, cogels in de monel, nevens alle 
wapenen ende geschut, munitie, soo van oorlog als montkost, ons 
bagagie en in't generaal wat ons kan toebehoren. 

6. 

Dat wy mogen een maand tijd hebben tot ons uyttrekke en clatter 
gedurende de geh" 1) maand geen Hollanders, swarte off andre per
sonen, die hun toebehoren, niet en sullen op 't voorn" eyland komen, 
dan naar ons vertrek van 't selve. 

7. 

Dat aan geen personen mag toegestaan werden, aen ons volk 
eenigen overlast te doen gedurende onse geseijden aftrek van 't 
voors· eylandt, om wat redenen dat soude mogen wesen, maar m 
geval by eenige moetwilligheyt van onse syde den commandant te 
waarschouwen, die daarover intyds regt sal doen. 

8. 

Dat de vlagge, die op 't voors• eijland staat, indien 2) sal wegge
nomen werden dan naar ons vertrek uyt de bay van Trinquemale. 

9. 

Dat de voorn• heren Hollanders ons in alle sekerheyt sullen gaan 3 ) 

1 ) Geheele ( ?) 
2 ) Schryffout voor ,niet"? Of is het woord ,niet" hier weggevallen, dus te 

lezen: ,in dien (tijd) niet". 
3) ,Laten gaen". 
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na Goa off Zuratte om daar te arriveren ten langsten den zo·· van 
de aenstaande maand F"•'. 1 ) 

10. 

Te meer om dat de voornoemde heren Hollanders ons sullen laterr 
versien met nodige verversinge voorgeschreven eyland, mits betalende 
off sao liever hebbende voor die van Cormandel, te weten voor 
St. Thome off Madrahpatnam. 2) 

11. 

Ten opsigte der swarte, die ons door den koning van Ceylon ge

sonde sijn, mogen in 24 uuren gestelt werden op 't land van Cotjar, 3) 

met deselve sekerheyd als wy voor ons selve begeren. 

12. 

Dat wy mogen medenemen aile toebehoren ende handgereetschap, 
't welk resteerd in 't scheepie d'Indiane, 4 ) overeenkomende met het 
consumptie en journael van Coninx schrijver der geseijden vervallen 
schuijt. 

13. 

Dat ons sal gegeven werden een waardig passepoort tot onse seker
heyt van hier na V rankryk, ten opsigte van de Hollandse schepen, 
ende ingevalle van wederroeping ofte niet doende van 't voorschre
vene paspoort, dat de heeren Hollande~s sullen verantwoorden de 
schade en toevalle die hun soude mogen overkomen. 

14. 

Dat aile de officieren, soldaten ende matrosen, die tegenwoordig 
in't voors· eyland zyn, sullen in een ende 't selve schip overgeset 

werden. 
Aile welke 14 articulen wy begeren, ons mogen toegestaan 

werden door myn h' Ryklof, admiraal generael van de Hollanders, 
als een seer regtvaardige saak, van welke niet anders kan voort
komen dan 't gevolg van eendragt ende goede overeenkominge tussen 
Holland en Vranktijk. Op 't eijland de Son, den 19•" July 1672: was 
getekent de Bonar de Revau:t, Villadocr la Rcquette, le pere 
Maurice, Lepre, Laborde, Naleile Lebories .. Onder stond: uyt Fran-

1) Schryffout voor Sb" = September ? 
2) Hier is de zin onduidelyk. Waarschynlyk behoort het slot bij art. 9. 
3) De Oostkust der baai van Trincomali. 
4) V gl. Dagh-Register 1672, bldz. 261. 
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c01s m 't Duyds getranslateert, door mij onderge' op s'Coninx 1) 

cyland den 19 July 1672. Was getekent Davidt Butler. 2 ) 

Articulen, beraamd ende vastgestelt by ons onderge
schrevene Rijklof van Goens, ordinaris raad van India, 
superintend', admirael en de veldoverste over de saken 
van oorloge te water en te Iande by d'Ed. H' Gouver
neur generael Joan Maatsuyker ende d'Ed. Heeren raden 
van India tot bescherminge des eylands Ceylon, de custe 
van Madura, Cormandel, Mallabaar etc" expres geautho
riseert, mitsgaders den Raad der vloot van diffentie ende 
naast aengrensende commandeurs deses eylands, en sulx 
op de voorgestelde poincten van de messiers de Ies Baury, 
commandant en den eerw. vader Maurice, intendant, 
voords aile officieren, residerende op sComp' eylancl Dwars 

in den weg, gelegen in de mond van hare ordinary winter
bayen, expres sorterende onder 't fort en onderhorig ter
ritoir van Trinquonomale, geaccordeert om 't selve eyland 
ende bayen wecler te herstellen onder d'Oostindische 
Comp'• der Vereenigcle Nederlanden, waarvan 't onwet
tig en gewelcliglyk door de France generael Mons' de la 
Haye afgenomen ende geusurpeert was. 

Articul 1. 

Dat dit wert gelaten aen de heren onse souverame in't vaderland 
off de gouverneur generael en raden Yan India tot Batavia. 

2. 
Als idem. 

3. 
Dat wy haar beloven met de vorige gearresteerde met de aldereerste 

1) Van Frankryk. 
2) V gl. Dagh-Register 1672, bldz. 2. 
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occas1e over Batavia 1) naar Hollandt te bestellen om van daar met 
believen van de heren onse souverainen verder transport te erlangen. 

4. 
W erd gelaten aen de Heeren onse souveramen. 

5. 

Dat haar om besondere redenen werd toegestaan, uyt te trekken 
met vliegende vaandels, slaande trom, kogels in de mond ende haar 

. eygen particuliere bagagie sonder meer, latende aile 't overige aen 
de dispositie van de Heren onse souverainen ofte de hr gouverneur 
generael ende raden van India tot Batavia. 

6. 
Dat sy sonder uytstel voor morgen avond het eyland sullen over

geven aen de commissarissen, die daartoe sullen worden gecommit
teert, sonder ymand over te mogen blyven dan twee commissarissen 
wegens den alderchristelyksten Koning, om alle goederen, niet uyt
gesondert, met behoorlijcken inventaris over te leveren aen onse 
gem '• Commissarissen daartoe gestelt en dan voort mede te ver
trekken. 

7. 
W erd geaccordeert. 

8. 
I 

Dit articul werd gerenvoyeert aen onse protesten den here viceroy 
la Haije toegesonden. 2) 

9. 
V olgens articul 3 sonder meer. 

10. 

Dat wy haar een yder na sijn qualiteijt na onse gelegentheyt en 
vermogen soo we! als onse eygen officieren en soldaten sullen trac
teren vorders volgens articul 3 voorfl'. 

11. 

Deselve swarte sullen blyven tot onse dispositie en goeddunke. 

12. 

Sal onder ons onder inventaris verblyven tot nader dispositie der 

1 ) V gl. Dagh-Register 1672, bldz. 261, enz. 
2) Hicr is waarschijnlijk iets weggevallen. 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:57:39AM
via free access



480 GENERAtE NEDERLANDSCHE GEOCTROYEERDE 

heren onse souverraine int vaderlandt off onsen gouverneur generael 
en raden van India. 

13. 

Werd versekert van vrijgeleyde voor onse natie. 

14. 

Sullen sodanig geaccomodeert werden op onse schepen, als onse 
gelegentheijt ende billikheyt sal toelaten. 

Aldus gedaan, geresolveerd en geaccordeerd op 's Comp" eyland 
den 19 July 1672. Was getekent Rijklof van Goens, Laul'ens Pyl, 
Pieter de Grauwe, Here Sijmons van Waarden, Jan Roelants. 
In margine: by confirmatie Marten Huysman p", 1) Maartens 
Wiltvang, Jan Frederica en Jan Hend". Boon. 

CCCXLI. KUST VAN MALABAAR. 

26-27 Juli 1672. 2 ) 

Ook op ons verlangen tot hernieuwing der vcrdragen met ,,'t landeken 
van de Marta" (Valentijn, Malabar, bldz. 7) zal de oorlog met Frankrijk 
en Engeland invloed hebben uitgeoefend. 

Nader accoord en bevesting 3) van althoosduyrencl 
verbond en vrnndschap, gemaeckt tusschen d'Ed. Neder
landse Oostindische Compagnie en uyt den selven name 
by offte van wegend d'Ed. Beer Hendrick van Rheede 
tot Drakesteyn, commandeur van Mallabaer en Canara, 
door de coopman Mattheus Berckman, hooft der Mallab'" 
zuyder comptorien, ter eenre ende den Ko. D'Martha 4 ) 

ter andre zijde. 
Aile accoorden en verbonden tussen d'Ed. N ederlandse 

1) President ( ?) 
2) Uit het Contractboek. Dit contract is daarin opgenomen in niet minder 

dan drie exemplaren, behalve nog een lezing van 27 Juli. Ik heb met behulp 
dczer verschillende exemplaren onderstaanden tekst kunnen verbeteren. 

3) Zie hierv66r bldz. 303. .. 
4 ) In het exemplaar, gedagteek~nd 27 Juli, staat bier in margine ,van 

Carambalij". 
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